
 
FORMULÁRIO PARA DIVULGAÇÃO DE OPORTUNIDADES 

 

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO 

Órgão/instituição AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO  

  

Número de vagas 1 

Unidade de lotação Divisão Executiva de Segurança de Barragens de Mineração  

SIGLA GSBM 

Local de atuação Brasília 

 

Número de vagas 1 

Unidade de lotação Divisão de Segurança de Barragens de Mineração  

SIGLA DISBM MG 

Local de atuação Belo Horizonte 

  

Número de vagas 1 

Unidade de lotação Serviço de Segurança de Barragens de Mineração  

SIGLA SESBM BA 

Local de atuação Salvador 

  

Número de vagas 1 

Unidade de lotação Serviço de Segurança de Barragens de Mineração  

SIGLA SESBM MT 

Local de atuação Cuiabá 

 

Número de vagas 1 

Unidade de lotação Serviço de Segurança de Barragens de Mineração  

SIGLA SESBM PA 

Local de atuação Pará 

 

IDENTIFICAÇÃO DA VAGA  

Nível de escolaridade SUPERIOR  

Cargo ANALISTA ADMINISTRATIVO  

Quem pode se candidatar Profissional com formação de nível superior ocupantes de cargos de 

Analistas Administrativo ou ocupantes de cargos com atividades 

similares a este. 

Gratificação  “NÃO HÁ” 

 

SOBRE O PROCESSO SELETIVO 

Data de abertura e 

encerramento da vaga 

No formato  

03/08/2020 a 16/08/2020  

Processo seletivo Os currículos devem ser enviados por e‐mail para 

segurancadebarragens@anm.gov.br com assunto “SIGLA (escolhida 

dos quadros acima) - Seleção Servidores”, até 16/08/2020.  

Editais e formulários Edital  

 

mailto:segurancadebarragens@anm.gov.br


 
FORMULÁRIO PARA DIVULGAÇÃO DE OPORTUNIDADES 

 

TÍTULO DA VAGA 

     Analista Administrativo nível superior 

 

 

DESCRIÇÃO DA VAGA 

O processo seletivo visa o preenchimento, por meio da movimentação pela Portaria nº 193/2018, de 

vagas nas Divisões e Serviços de Segurança de Barragens de Mineração da AGÊNCIA NACIONAL 

DE MINERAÇÃO. Nível superior. 

 

ATIVIDADES 

 Assessoria em planejamento, organização e controle das atividades do setor. Apoio na instrução 

e encaminhamento de processos minerários e administrativos, levantamento de dados, auxílio 

na elaboração de editais, cronogramas e relatórios de gerenciais, acompanhamento de prazos e 

metas. 

 

REQUISITOS 

 

Profissional com formação de nível superior em Administração, Direito, Gestão Pública, áreas 

relacionadas ou ocupantes de cargos de Analistas Administrativos. 

 

COMO SE CANDIDATAR 

 

O recebimento dos currículos será exclusivamente por e-mail de 03/08/2020 a 16/08/2020  

 

Os currículos devem ser enviados por e‐mail para segurancadebarragens@anm.gov.br com assunto 

“SIGLA (escolhida dos quadros acima) - Seleção Servidores”  
O servidor pode especificar no e-mail as vagas e cidades de interesse (na ordem de preferência, caso se 

interesse por mais de uma vaga). Neste caso o assunto do e-mail deve ser “Barragens – Seleção 

Servidores” 

 

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

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

Prazo para envio dos currículos: 03/08/2020 a 16/08/2020  

 

Etapas 

A seleção será realizada em 2 (duas) etapas:  

 Análise curricular e entrevistas: até 28/08/2020. 

 As entrevistas serão conduzidas pelos chefes das unidades de lotação, podendo ocorrer, a 

critério da chefia, por vídeo conferência ou na sede da ANM nos respectivos estados.  

 Divulgação dos resultados aos postulantes: a partir de 21/08/2020. 

 

mailto:segurancadebarragens@anm.gov.br

