
 

EDITAL DECIPEX/SGP Nº 30/2020 
 

Ministério da Economia 
Secretaria Especial Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal 
Departamento de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e 

Órgãos Extintos – DECIPEX 
 

 

O Departamento de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e 
Órgãos Extintos divulga oportunidade de processo seletivo para ocupar Função 
Comissionada do Poder Executivo – FCPE 101.3. 

 

1. SOBRE A UNIDADE 

A Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal (SGP) é uma das três 
secretarias que compõem a Secretaria Especial Desburocratização, Gestão e 
Governo Digital (SEDGG). 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. 

O Departamento de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e 
Órgãos Extintos pertence à estrutura da SGP, compartilhando com ela sua missão. 
De modo específico, atua na progressiva centralização dos serviços relativos a 
aposentados e pensionistas do Regime Próprio de Previdência da União, visando 
à eficiência no atendimento, por meio da padronização e melhoria de processos 
de trabalho. 

 

2. SOBRE A VAGA / OPORTUNIDADE 

O processo seletivo tem o objetivo de selecionar um servidor, ocupante de 
cargo efetivo de nível médio ou superior, ativo e em efetivo exercício, regido pela 
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, para designação de FCPE 101.3, de 
Coordenador de Auxílios, da Coordenação-Geral de Benefícios, do Departamento 
de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos. 

 

3. SOBRE AS ATIVIDADES 
• Coordenar o processo de análise, controle e concessão do benefício da 

assistência à saúde suplementar, de auxílio funeral e de isenção de imposto 

de renda sobre proventos de aposentadoria e sobre pensões estatutárias; 

• Acompanhar os processos de trabalho da unidade, bem como propor, 

quando oportuno, a implementação de plano de ação visando à melhoria 

das atividades; 

• Atuar visando ao cumprimento dos prazos legais de atendimento dos 

requerimentos administrativos apresentados pelos interessados; 



 

• Acompanhar a legislação e regramento infralegal relativo à matéria de 

atuação; 

• Subsidiar a atuação da Coordenação-Geral de Benefícios no fornecimento 

de informações relativas à matéria de atuação, quando requerido para 

subsidiar a defesa da União em juízo, ou para atuação frente a demandas 

de órgãos de controle; e 

• Subsidiar a atuação da Coordenação-Geral de Benefícios no fornecimento 

de respostas a demandas de ouvidoria ou de sistema de informação ao 

cidadão (SIC). 

 

4. REQUISITOS GERAIS 
• Ser ocupante de cargo de provimento efetivo, de nível médio ou superior, 

regido pela Lei nº 8.112, de 1990, pertencente aos quadros de pessoal de 
órgãos e entidades da administração pública federal; 

• Idoneidade moral e reputação ilibada; 
• Perfil profissional ou formação acadêmica compatível com o cargo ou a 

função para o qual tenha sido indicado; e 
• Não enquadramento nas hipóteses de inelegibilidade previstas no inciso I 

do caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990; 
• Cumprir jornada semanal de 40 (quarenta) horas; 
• Residir no Distrito Federal ou entorno; 
• Não estar em estágio probatório; 
• Não possuir antecedentes criminais e não ter sido condenado por infração 

disciplinar; e 
• Apresentar autorização da chefia imediata para participação no processo 

seletivo, na forma do Anexo a este edital. 

 

5. REQUISITOS ESPECÍFICOS 

 

Necessários 

• Possuir experiência profissional de, no mínimo, dois anos em 

atividades correlatas às áreas de atuação do órgão ou da entidade 

ou em áreas relacionadas às atribuições e às competências do cargo 

ou da função; 

• Trabalhar em equipe e ter bom relacionamento interpessoal; 

• Ter comprometimento com o cumprimento das atividades 

inerentes à função; 

• Ser organizado, colaborativo e proativo; 

• Ter foco em resultados; 

• Ter boa capacidade de comunicação; 

• Agir com ética no ambiente de trabalho: 

• Saber utilizar o Sistema Eletrônico de Informações (SEI); e 

• Saber produzir documentos oficiais. 

 

 



 

Desejáveis 

• Possuir experiência em unidade de gestão de pessoas; 

• Ter conhecimento da legislação aplicada aos servidores públicos 

civis da União (Lei nº 8.112, de 1990, e normas complementares); 

• Saber utilizar ferramentas de Microsoft Office (Word, Excel e Power 

Point) ou Libre Office (Writer, Calc e Impress); 

• Saber utilizar o Sistema Integrado de Administração de Pessoal 

(SIAPE/SIGEPE); 

• Possuir experiência em gerenciamento de equipe. 

 

6. INSCRIÇÕES 

Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer plenamente os 
termos do edital e certificar-se de que é capaz de comprovar o atendimento a 
todos os requisitos gerais e específicos (no mínimo os necessários), além das 
qualificações técnica que indicar, bem como ter ciência de eventuais perdas de 
gratificação decorrentes do processo de cessão. 

Para inscrever-se no processo seletivo de que trata este edital, o candidato 
deverá: 

• Cadastrar seu currículo no Banco de Talentos do SIGEPE, acessado 

pelo endereço https://bancodetalentos.economia.gov.br; 

• Baixar o currículo no formato pdf, e enviá-lo ao e-mail 

sgp.decipex@planejamento.gov.br como documento anexo, 
juntamente com a declaração de anuência da chefia imediata, 

presente no anexo deste edital; 

• Registrar no campo “assunto” do e-mail a expressão “Seleção 

DECIPEX – Edital nº 30/2020”; e 

• Enviar o e-mail no período de 02/09/2020 a 09/09/2020. 

Não haverá cobrança de taxa de inscrição. 

Os currículos recebidos serão submetidos à avaliação prévia, e os 
candidatos selecionados serão convidados para entrevistas pessoais, realizadas 
por vídeo chamada ou recurso congênere. 

O candidato selecionado será comunicado dos resultados da seleção por e-
mail. 

 

7. CRONOGRAMA 

 

1ª Etapa 21 a 30 de outubro de 

2020 

Recebimento de currículos 

2ª Etapa 03 a 06 de novembro de 

2020 

Agendamento e Realização de 

entrevistas 

3ª Etapa Até 11 de novembro de 

2020 

Disponibilização do resultado do 

processo seletivo aos candidatos 

participantes da etapa de entrevistas 

 

https://bancodetalentos.economia.gov.br/
mailto:sgp.decipex@planejamento.gov.br


 

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 
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