EDITAL 04/2021-SRH/ANEEL

PROCESSO SELETIVO - GSISTE
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL

1. DO OBJETO

1.1 Este Edital tem por finalidade divulgar a realização de processo seletivo para a
concessão de duas Gratificações Temporárias das Unidades dos Sistemas
Estruturadores da Administração Pública Federal (GSISTE) de nível superior
previstas na Portaria SOF/FAZENDA/ME nº 14.607, de 19 de dezembro de 2019,
alterada pela Portaria SOF/FAZENDA/ME nº 13.060, de 27 de maio de 2020, para
exercício na Superintendência de Administração e Finanças (SAF), na Sede da
ANEEL, em Brasília/DF, de acordo com as regras estabelecidas neste documento.

2. SOBRE A ANEEL

2.1 A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) é uma autarquia em regime
especial, integrante da Administração Pública Federal Indireta, vinculada ao
Ministério de Minas e Energia. Foi criada para regular o setor elétrico brasileiro, por
meio da Lei nº 9.427/1996 e do Decreto nº 2.335/1997, tendo a missão de
proporcionar condições favoráveis para que o mercado de energia elétrica se
desenvolva com equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade.
2.2 A ANEEL possui sede única na cidade de Brasília/DF, situada na Asa Norte SGAN
603, módulos I e J, local onde serão lotados os servidores selecionados para receber
as gratificações que tratam este Edital.

3. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

3.1 Os candidatos deverão ter conhecimento prévio dos termos dos seguintes
normativos:
a) Lei nº 11.356, de 19 de outubro de 2006;
b) Decreto nº 9.058, de 25 de maio de 2017;
c) Decreto nº 9.144, de 22 de agosto de 201;
d) Portaria nº 357, de 2 de setembro de 2019;
e) Portaria SOF/FAZENDA/ME nº 14.607, de 19 de dezembro de 2019, alterada pela
Portaria SOF/FAZENDA/ME nº 13.060, de 27 de maio de 2020; e
f) Portaria nº 282, de 24 de julho de 2020.

4. DOS REQUISITOS E COMPETÊNCIAS

4.1 São requisitos básicos para se candidatar ao presente processo seletivo:
a) Ser servidor público federal ocupante de cargo de provimento efetivo, de nível
superior, regido pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, do Plano Geral de
Cargos do Executivo (PGPE) ou carreiras similares que façam jus à percepção de
GSISTE;
b) Não estar em estágio probatório;
c) Não ser ocupante de cargo remunerado por subsídio, cuja natureza veda o
acréscimo de qualquer gratificação;
d) Cumprir jornada semanal de 40 horas, resguardadas as disposições legais
específicas;
e) Apresentar, por ocasião da realização da entrevista, declaração de liberação do
servidor pela chefia (cargo igual ou superior a DAS-4/FCPE-4 ou equivalente) para
fins de cessão ou movimentação;
f) Dispor de instrumentos e equipamentos necessários para trabalho remoto; e
g) Possuir conhecimento de legislação de Orçamento e Finanças da Administração
Pública Federal.
4.2 As competências técnicas e comportamentais requeridas para exercício da
função gratificada estão abaixo elencadas:
4.2.1 Competências técnicas desejáveis:
a) Habilidade na execução das principais rotinas de elaboração, análise, execução e
alteração do planejamento e do orçamento público (PPA, LDO, LOA e PLOA);
b) Habilidade na operação do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento
(SIOP) e no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI);
c) Habilidade na operação do Sistema de Gestão de Recolhimento da União
(SISGRU) e do SISBACEN;
d) Domínio na utilização pacotes de softwares de escritório, tais como editores de
texto e de planilhas eletrônicas; e
e) Aptidão para trabalhar dados em planilhas eletrônicas, utilizando BI e Tesouro
Gerencial.
4.2.2 Competências comportamentais desejáveis:
a) Ser assíduo;
b) Apresentar comprometimento e responsabilidade na execução de tarefas e
projetos;

c) Possuir aptidão para trabalhar em equipe;
d) Ter proatividade, dinamismo, boa comunicação verbal e escrita, senso de
urgência e prioridade;
e) Ser comprometido com sua formação profissional contínua;
f) Ter facilidade e disposição para assimilar e utilizar sistemas internos específicos; e
g) Possuir facilidade para desempenhar atividades em ambiente remoto, utilizando
plataformas digitais.

5. DAS ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS

5.1 As atividades a serem desempenhadas pelos servidores selecionados, após ato
de cessão ou movimentação à ANEEL, estão relacionadas às atribuições das
respectivas coordenações em que serão lotados: a Coordenação das Atividades de
Arrecadação, Cobrança e Inadimplência (COACI), a Coordenação das Atividades de
Orçamento e Planejamento (COPLAN) e a Coordenação das Atividades de Execução
Orçamentária e Financeira (COEFI). Dentre as atribuições, citam-se:
a) Monitoramento do PPA em bases periódicas, obtendo/consolidando dados
junto às áreas;
b) Elaboração da proposta orçamentária anual da ANEEL;
c) Monitoramento, com base na legislação vigente, o orçamento aprovado na Lei
Orçamentária Anual – LOA;
d) Detalhamento do orçamento conforme planejado para a execução da despesa
(ND);
e) Movimentação de crédito e recursos financeiros entre as Unidades Gestoras (NC);
f) Controle do teto orçamentário do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens;
g) Elaboração e atualização de planilhas mensais de controle orçamentário;
h) Obtenção de relatórios do Tesouro Gerencial e alimentação o sistema interno de
acompanhamento da execução orçamentária;
i) Acompanhamento da execução orçamentária mensal, com elaboração de
relatórios gerenciais e divulgação no sítio da ANEEL;
j) Realizar Execução Orçamentária (inclusive empenhos);
k) Conferir documentos e regularidade fiscal de prestadores de serviço da ANEEL
(inclusive a checagem/operacionalização das liquidações);
l) Realizar Execução Financeira (inclusive pagamentos);
m) Conceder suprimento de fundos, analisar as prestações de contas e efetuar os
devidos registros no SIAFI;

n) Realizar a apropriação, bem como todos os procedimentos no SIAFI relativos ao
pagamento da Folha de Salários da ANEEL;
o) Acompanhamento e controle as receitas geridas pela ANEEL, incluindo a
estimativa da arrecadação mensal e anual;
p) Execução da cobrança administrativa de agentes inadimplentes com relação às
receitas geridas pela ANEEL;
q) Promoção dos registros pertinentes no Cadastro Informativo de Créditos não
Quitados de Órgão e Entidades Federais – CADIN – das situações dos agentes
devedores, bem como encaminhamento para a Procuradoria Geral da ANEEL as
informações dos devedores, com vistas à inscrição em dívida ativa e demais ações
cabíveis;
r) Monitoramento, com base na legislação vigente, do orçamento aprovado na Lei
Orçamentária Anual – LOA, especificamente quanto às receitas repassadas a outros
beneficiários;
s) Distribuição dos valores arrecadados a título de CMPFRH e dos royalties da Itaipu
Binacional;
t) Promover a transferência mensal para a Conta de Desenvolvimento Energético –
CDE, dos valores arrecadados a título de multas decorrentes do poder de polícia e
de UBP;
u) Gestão dos sistemas de informação relacionados à gestão dos créditos;
v) Gestão dos procedimentos de inclusão, exclusão e atualização de registros de
débitos no Cadastro de Inadimplentes com obrigações intrassetoriais administrado
pela Aneel, bem como os procedimentos de solicitação e emissão do Certificado de
Adimplemento;
w) Cumprimento de decisões judiciais relativas aos créditos administrados pela
ANEEL;
x) Atender as demandas relativas à verificação de pagamentos, atualização de
débitos, depósitos judiciais, conversões em renda e residuais de parcelamento.

6. DAS VAGAS
6.1 Este processo seletivo se destina ao preenchimento das seguintes vagas:
6.1.1 GSISTE Nível Superior (NS):
a) Vagas: 2 (duas) + cadastro de reserva;

b) Valor da gratificação: máximo de R$ 3.158,00 (três mil, cento e cinquenta e oito
reais), observado o valor máximo de R$ 14.434,00 (quatorze mil, quatrocentos e
trinta e quatro reais), resultante da soma da GSISTE com a remuneração total do
servidor, excluídas as vantagens pessoais e a retribuição pelo exercício de cargo ou
função comissionada, em conformidade com os Anexos VIII, b, e IX, da Lei nº
11.356/2006.
6.2 Os servidores selecionados e cuja movimentação ou cessão for autorizada pelo
órgão de origem serão lotados na Coordenação das Atividades de Arrecadação,
Cobrança e Inadimplência (COACI), na Coordenação das Atividades de Orçamento
e Planejamento (COPLAN) ou na Coordenação das Atividades de Execução
Orçamentária e Financeira (COEFI), todas integrantes da estrutura organizacional
da Superintendência de Administração e Finanças (SAF), na sede da ANEEL, em
Brasília/DF.

7. DA INSCRIÇÃO

7.1 Os interessados deverão realizar sua inscrição no período de 10 de maio de
2021 a 31 de maio de 2021, observado o horário oficial de Brasília, mediante o envio
de e-mail para o endereço eletrônico srh@aneel.gov.br , com o assunto “Processo
Seletivo ANEEL – Edital GSISTE”, devendo especificar, no corpo do e-mail: o nome
completo, matrícula Siape, CPF, telefone de contato, cargo e órgão/unidade de
origem.
7.2 Os seguintes documentos deverão ser anexados ao e-mail:
a) Currículo atualizado (modelo Sigepe – Banco de Talentos);
b) Carta de Interesse; e
c) Formulário de autorização para participação preenchido e assinado pela chefia
imediata ou superior, conforme modelo disponível no Anexo I deste Edital.
7.2.1 Os candidatos interessados deverão cadastrar o seu currículo no Sigepe
Banco de Talentos. Para incluir o currículo no módulo Sigepe, o candidato deverá
acessar o link https://bancodetalentos.economia.gov.br/#/login-web e preencher
os campos com as devidas informações, conforme determina a Instrução
Normativa SGP nº 4, de 28 de dezembro de 2018, em seu art. 4º. Concluída essa fase,

fazer o download em formato PDF para, então, anexar ao e-mail de inscrição.
Somente serão aceitos os currículos que tiverem sido elaborados no Sigepe Banco
de Talentos.
7.2.2 A carta de interesse deve contemplar as razões pelas quais o candidato
gostaria de trabalhar na ANEEL e quais das suas habilidades, qualidades e
experiências se destacam para contribuir com o trabalho a ser desenvolvido na
Superintendência de Administração e Finanças (SAF).
7.3 Não serão aceitas inscrições realizadas fora do período indicado ou sem
quaisquer dos anexos citados acima.
7.4 A comunicação com os candidatos será feita, preferencialmente, por meio do
e-mail utilizado no ato da inscrição.

8. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

8.1 Este processo seletivo será composto de 2 (duas) etapas:
I - Análise do currículo e da carta de interesse; e
II - Entrevista à distância com os candidatos selecionados na etapa I.
8.2 Os currículos e as cartas de interesse recebidos serão submetidos a uma
triagem. Os candidatos que apresentarem as competências mais aderentes ao
perfil das vagas serão selecionados para a etapa seguinte (entrevista).
8.3 Serão selecionados até 5 (cinco) candidatos por vaga para a etapa de entrevista.
8.3.1 As entrevistas serão realizadas virtualmente, por meio da plataforma de
comunicação Microsoft Teams, em data e horários previamente acordados com o
candidato e contarão com a participação de representantes da Coordenação das
Atividades de Arrecadação, Cobrança e Inadimplência (COACI), da Coordenação
das Atividades de Orçamento e Planejamento (COPLAN) e/ou da Coordenação das
Atividades de Execução Orçamentária e Financeira (COEFI).

8.3.2 Todos os candidatos entrevistados receberão e-mail com o resultado dessa
etapa.
8.4 Poderá ser exigida a comprovação, quando for o caso, de quaisquer dos pontos
declarados pelo candidato no formulário, em seu currículo, na carta de interesse e
na entrevista.

9. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

9.1 O cronograma previsto neste processo seletivo está disposto no quadro abaixo.
Ressalta-se, entretanto, que, no interesse da Administração, os prazos poderão ser
alterados, mediante publicação.
ETAPA

INÍCIO

FIM

Período Inscrições
1ª Fase – Análise do currículo e carta de interesse
2ª Fase – Entrevistas
Resultado

10/05/2021
07/06/2021
14/06/2021
25/06/2021

31/05/2021
11/06/2021
18/06/2021
--

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 É de inteira responsabilidade dos candidatos acompanhar o processo seletivo,
atentando para o período de realização de cada etapa, bem como manter os dados
pessoais, informados no momento da inscrição, atualizados.
10.2 Aqueles que não atenderem os requisitos deste Edital estarão
automaticamente desclassificados.
10.3 Após divulgação do resultado do processo seletivo, a ANEEL encaminhará
ofício aos órgãos/entidades de origem dos candidatos aprovados solicitando a
autorização da cessão ou movimentação desses para a ANEEL, de acordo com o
disposto no Decreto 9.144/2017, na Portaria nº 357/2019 e Portaria nº 282/2020.

10.3.1 O ato de cessão ou movimentação dependerá de liberação por parte do
órgão ou entidade de origem e será efetivada por meio de Portaria publicada pelo
órgão cedente no Diário Oficial da União, no caso de cessão, ou pelo Ministério da
Economia, no caso de movimentação.
10.3.2 Os candidatos aprovados deverão aguardar a publicação da Portaria
mencionada no item anterior para que iniciem seu exercício nesta Agência.
10.4 A inscrição e a aprovação neste processo seletivo não geram qualquer
compromisso por parte da ANEEL com os candidatos.
10.5 A ANEEL não se responsabilizará por eventual mudança de domicílio do
servidor e, portanto, não será concedida ajuda de custo e auxílio moradia.
10.6 Os aprovados poderão ser elegíveis à realização de trabalho remoto após o
período de pandemia, a critério da Chefia e obedecidas as regras da norma de
teletrabalho da ANEEL.
10.7 Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela
Superintendência de Administração e Finanças (SAF) da ANEEL.
10.7.1 Em caso de dúvidas sobre a seleção, o candidato deve enviar e-mail para
srh@aneel.gov.br .
10.8 Informações institucionais: https://www.aneel.gov.br/

ALEX CAVALCANTE ALVES
Superintendente de Recursos Humanos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

ANEXO I
AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO

Autorizo
o(a)
servidor(a)___________________________________________________________,
matrícula
SIAPE
nº
___________,
lotado(a)
no(a)_____________________________________________, a participar do
Processo Seletivo Simplificado que visa à concessão de Gratificação Temporária das
Unidades dos Sistemas Estruturados da Administração Pública Federal (GSISTE) do
Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal - Sipof, para exercício na
Superintendência de Administração e Finanças (SAF) da Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL), na cidade de Brasília/DF.
Estou ciente que, se o(a) referido(a) servidor(a) for selecionado(a), será aberto
processo de cessão ou movimentação, nos termos da legislação pertinente, para o
qual, desde já, manifesto minha concordância.

________________________________________________
Local e data

____________________________________________________
Assinatura da chefia
(cargo igual ou superior a DAS-4/FCPE-4 ou equivalente)

Nome completo chefia: ___________________________________________
Cargo: _________________________________________________________
Matrícula SIAPE: _________________________________________________
Órgão/Entidade: _________________________________________________

