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Comissão Nacional de Energia 

Nuclear 

Edital n° 05/2020 
 

Processo seletivo para preenchimento de vagas para atuar na Presidência da 

Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) (Rio de Janeiro – RJ) 

 

 
 

1- Requisitos Básicos 
 

• Ser servidor efetivo ocupante de cargo de nível superior, regido pela Lei nº 8.112, de 11 

de dezembro de 1990; 

• Ser estável no cargo, nos termos do § 3º do art. 20 da Lei nº 8.112, de 1990; 

• Cumprir jornada semanal de 40 (quarenta) horas, resguardadas as disposições legais 

específicas; 

 
 

2- Perfis 

 
Lotação: Presidência 

Área de atuação: Secretaria da Presidência 

Nível de Escolaridade exigido: Superior Completo 

Atribuições: Execução de rotinas administrativas, tais como: gerenciar o material de expediente 

do setor; elaborar e revisar documentos; gerar e dar andamento ao trâmite de processos 

administrativos (suporte físico e eletrônico); efetuar operações em sistemas do Governo Federal 

(SCDP, SEI); realizar pesquisas em ferramentas de busca em meio digital; fazer a gestão da 

agenda de compromissos da Presidência, dos documentos do setor (meio físico e eletrônico), de 

cronogramas (monitoramento de prazos) e de prestação de contas; atender o público interno e 

externo, e demonstrar ter conhecimento/experiência em comunicação verbal e escrita, redação 

oficial e pacote office (word, excel, power point). Desejável ter um nível de domínio do idioma 

espanhol que permita a leitura de documentos, bem como a redação de textos (comunicação 

oficial). 

 

Lotação: Presidência 

Área de atuação: Gabinete da Presidência 

Nível de Escolaridade exigido: Superior Completo 

Atribuições: Execução das rotinas administrativas, tais como: elaborar e revisar documentos; 

gerar e dar andamento ao trâmite de processos administrativas (suporte físico e eletrônico); 

efetuar operações em sistemas de Governo Federal (SEI); realizar pesquisas em ferramentas de 

busca em meio digital; fazer a gestão de documentos (meio físico e eletrônico) e de cronogramas 

(monitoramento de prazos); atender o público interno e externo, e demonstrar ter 

conhecimento/experiência em comunicação verbal e escrita, redação oficial, pacote office 

(word, excel, power point) e noções básicas de banco de dados.  

 

Lotação: Presidência 

Área de atuação: Coordenação de Comunicação Social 

Nível de Escolaridade exigido: Superior Completo (formação em Comunicação, com 

habilitação em Relações Públicas ou Jornalismo) 

Atribuições: Execução das rotinas administrativas, tais como: elaborar e revisar documentos; 

gerar e dar andamento ao trâmite de processos administrativas (suporte físico e eletrônico); 

efetuar operações em sistemas de Governo Federal (SEI); realizar pesquisas em ferramentas de 
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busca em meio digital; fazer a gestão de documentos (meio físico e eletrônico) e de cronogramas 

(monitoramento de prazos); atender o público interno e externo, e demonstrar ter 

conhecimento/experiência em comunicação verbal e escrita, redação oficial, pacote office 

(word, excel, power point) e noções básicas de banco de dados.  

 

 

Lotação: Presidência 

Área de atuação: Auditoria Interna 

Nível de Escolaridade exigido: Superior Completo 

Atribuições: Execução de atividades não rotineiras, tais como: atendimento de demandas dos 

Órgãos de Controle; monitoramento de recomendações expedidas; planejamento e execução de 

ações de auditoria; pesquisa de informações atinentes nos sítios eletrônicos do Governo Federal 

ou outros; levantamento de legislação aplicável à ação de controle; manuseio de sistemas 

estruturantes do Governo Federal (SEI) para criação e acompanhamento de processos 

administrativos. As ações de auditoria estão previstas no Plano Anual de Atividades de Auditoria 

Interna. Desejável experiência em atividades de auditoria. 

 

 
 

3- Seleção 

 

Os interessados devem enviar currículo para didep@cnen.gov.br com o assunto Processo 

Seletivo GAB (área de atuação) 
 

O recebimento dos currículos será exclusivamente por e-mail, até 14/08/2020. 

 

O servidor deve atualizar o seu currículo no aplicativo SIGEPE Talentos, conforme art. 4º da 

Instrução Normativa SGP nº 4, de 28 de dezembro de 2018. 

Informações institucionais:www.cnen.gov.br  

A seleção será realizada em 2 (duas) etapas: 

 

• 17/08 a 21/08: análise dos currículos 

• 24/08 a 28/08: entrevista individual, via web-conferência, com os candidatos 

selecionados 

mailto:didep@cnen.gov.br
http://www.cnen.gov.br/

