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SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRABALHO 
COORDENAÇÃO-GERAL DE CADASTROS, IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ESTUDOS 

 

EDITAL PROCESSO SELETIVO PARA SERVIDOR COM CARGO DE NÍVEL 
MÉDIO OU SUPERIOR 

A Secretaria de Trabalho divulga a realização de processo seletivo para o recrutamento 
de servidor público federal com cargo de nível médio ou superior, para ter exercício na 
Coordenação-Geral de Cadastros, Identificação Profissional e Estudos, da Secretaria 
Especial de Previdência e Trabalho, no Distrito Federal. 

1.  DAS VAGAS  

1.1. Vagas: 2 (duas). 

2. PÚBLICO-ALVO 

2.1. Servidor público federal, em exercício no Distrito Federal, titular de cargo de 
provimento efetivo de nível médio ou superior e em efetivo exercício, regido pela Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

3. DO PROCESSO SELETIVO 

3.1. Inscrição 

3.1.1. 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. 

3.1.2. A inscrição deverá ser efetuada no período de 03 a 14 de agosto de 2020. 

3.1.3. Não haverá cobrança de taxa de inscrição. 

3.1.4. É de responsabilidade do candidato obter a autorização de dispensa perante 
sua chefia. 

3.1.5. O candidato selecionado na fase final deste processo que não obtiver a autorização 
de sua chefia imediata será desclassificado. 

3.1.6. Como se inscrever: 



I - O candidato deverá encaminhar o currículo em PDF cadastrado no Banco de Talentos 
do SIGEPE (https://bancodetalentos.economia.gov.br1), anexado ao e-mail, para o 
endereço eletrônico observatoriotrabalho@mte.gov.br, colocando no título do e-mail 
“SELEÇÃO-STRAB-CGCIPE”.  

II - Não serão aceitos currículos fora do modelo supracitado. 

3.1.7. Só será aceita a inscrição do candidato que estiver no pleno exercício de sua função 
no Distrito Federal. 

3.1.8. As informações prestadas no currículo são de inteira responsabilidade do candidato, 
dispondo a Coordenação-geral de Cadastros, Identificação Profissional e Estudos da 
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do direito de excluir do Processo Seletivo 
aquele que o preencher com dados incorretos ou incompletos, bem como se constatado, 
posteriormente, que os dados informados são inverídicos. 

3.2.      Etapas e Cronograma  

3.2.1. O Processo Seletivo será realizado pela CGCIPE e será constituído das seguintes 
etapas:  

I - Recebimento das inscrições (de 03 a 14 de agosto de 2020); 

II - Análise Curricular (de 17 a 18 de agosto de 2020);  

III - Entrevistas (de 20 a 25 de agosto de 2020). 

3.2.2. As etapas seguintes serão divulgadas por e-mail diretamente aos participantes do 
processo seletivo. 

4. REQUISITOS, PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS 
TÉCNICAS, GERENCIAIS E COMPORTAMENTAIS REQUERIDAS 

4.1. Requisitos:  

• Ser titular de cargo de provimento efetivo de nível médio ou superior e em efetivo 
exercício, regido pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; 

• Contar, no mínimo, 1 (um) ano de exercício efetivo na Administração Pública 
Federal. 

4.2. Atribuições:  

• Elaborar relatórios e tabulações de dados com o uso de ferramentas básicas de 
estatística.  

• Produzir análise sobre dados referentes ao mercado de trabalho nacional. 
• Preparar material de divulgação sistematizada das estatísticas derivadas do 

CAGED, RAIS e Seguro-Desemprego. 

 
1 Para incluir o currículo no módulo, o servidor deverá acessar o link 
https://bancodetalentos.economia.gov.br/#/login-web e preencher os campos com a devidas informações 



• Atendimento de solicitações por informações referentes ao mundo do trabalho 
(Imprensa, SIC, órgãos da administração federal, estadual e municipal, 
universidades e pesquisadores, órgãos internacionais, entidades sindicais e 
Sistema S). 

• Participar de reuniões com organizações de pesquisa para fomentar a produção de 
estudos. 

• Produzir Nota Técnica sobre disponibilização de dados protegidos para usos 
diversos. 

• Produzir subsídios com dados de mercado de trabalho para gestores da SEPRT e 
STRAB. 

4.3 Competências técnicas requeridas:  

• Capacidade de redigir textos com clareza; 
• Habilidade com planilhas eletrônicas; 
• Familiaridade com ferramentas de BI; 
• Bons conhecimentos em Power Point; 
• Conhecimento do Sistema SEI; e  
• Análise e interpretação de dados. 

4.4 Competências fundamentais requeridas:  

• Relacionamento Interpessoal; 
• Comunicação eficaz; 
• Iniciativa e proatividade; 
• Ética profissional; 
• Trabalho em equipe; 
• Comprometimento, cumprimento das atividades inerentes à função; 
• Flexibilidade; 
• Organização e planejamento. 

5. DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA COORDENAÇÃO-GERAL DE 
CADASTROS, IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ESTUDOS – 
CGCIPE/SPPT/STRAB 

Cabe à CGCIPE supervisionar e coordenar as atividades relacionadas aos cadastros da 
RAIS, do CAGED, da CBO e da CTPS, bem como produzir e divulgar as estatísticas 
derivadas desses registros administrativos. A CGCIPE também subsidia a SEPRT com 
estudos e produção de conhecimento sobre o mercado de trabalho. 

Informações: observatoriotrabalho@mte.gov.br 

Brasília - DF, 03 de agosto de 2020 
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