
EDITAL Nº 1 AECI/MMFDH, de 28 de julho de 2020 

MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS 

ASSESSORIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO  

 

PROCESSO SELETIVO PARA ASSISTENTE TÉCNICO – DAS FCPE 102.2 

 

Estamos em busca de 01 servidor(a) para atuar na Assessoria Especial de Controle Interno do 

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (AECI/MMFDH). 

A AECI é órgão de assistência direta e imediata ao Ministro de Estado da Mulher da Família e 

dos Direitos Humanos do Governo Federal. 

 

Qual é a oportunidade?  

Ocupar um cargo de Assistente Técnico na AECI, reportando-se diretamente ao Chefe da AECI, 

podendo atuar como seu substituto eventual nos casos de férias, licenças e outros afastamentos 

legais. Considerando que a AECI foi designada como Unidade de Gestão da Integridade do 

MMFDH, o candidato selecionado terá a uma oportunidade ímpar de atuar no desenho, 

implementação e monitoramento de um Programa de Integridade do Ministério, voltado para a 

prevenção, detecção e resposta a eventuais atos ilícitos e/ou que atentem contra o Código de 

Ética e Conduta praticados por servidores e colaboradores do Ministério. Caberá ao servidor 

selecionado assessorar o Chefe da AECI no cumprimento das atividades de competência da AECI, 

tais como atuar, em parceria com os gestores, na implementação da política de gestão de riscos 

do MMFDH e no fortalecimento dos controles internos; propor medidas para fortalecer a 

transparência das ações/gastos; auxiliar no processo de prestação de contas dos gestores da 

pasta; acompanhar e monitorar o cumprimento das decisões/recomendações dos órgãos de 

controle interno e externo (CGU/TCU); elaborar pareceres quanto à conformidade dos 

processos de autorização prévia de aquisição e  nos processos de convênios, quando 

demandado pelo Chefe da AECI; atuar em outras demandas votadas para o fortalecimento dos 

controles, transparência e integridade no Ministério.   

O cargo oferecido é um FCPE 102.2. Para participar desse processo seletivo é obrigatório que o 

candidato seja servidor público efetivo, preferencialmente ocupantes das carreiras do ciclo de 

gestão do Poder Executivo Federal. 

 

Quais são os requisitos mínimos para candidatura? 

• Residir no Distrito Federal; 

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

dezembro de 1990; 

• Cumprir jornada semanal de 40 horas (resguardadas as disposições legais específicas); 

• Cumprir os critérios gerais para a ocupação de DAS e FCPE, constantes no Art. 2o do 

Decreto 9.727 de 2019, quais sejam: 

I - idoneidade moral e reputação ilibada;  



II - perfil profissional ou formação acadêmica compatível com o cargo ou a 

função para o qual tenha sido indicado; e  

III - 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 ao menos um dos requisitos constantes no Art. 3o do Decreto 9.727 de 2019, 

preferencialmente o previsto no inciso I:  

I - 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; 

II - ter ocupado cargo em comissão ou função de confiança em qualquer Poder, inclusive 
na administração pública indireta, de qualquer ente federativo por, no mínimo, um ano; 

III - possuir título de especialista, mestre ou doutor em área correlata às áreas de atuação 
do órgão ou da entidade ou em áreas relacionadas às atribuições do cargo ou da função; 

IV - ser servidor público ocupante de cargo efetivo de nível superior ou militar do círculo 
hierárquico de oficial ou oficial-general; ou 

V - ter concluído cursos de capacitação em escolas de governo em áreas correlatas ao 
cargo ou à função para o qual tenha sido indicado, com carga horária mínima acumulada de 
cento e vinte horas. 

 
Impedimentos (quem não pode se candidatar): 

• Servidor público de outras esferas que não a Federal; 

• Servidor em afastamento do órgão de origem ou de exercício, por motivos diversos, 

que impeça a movimentação; 

 

Quais são as atividades a serem desenvolvidas?  

• Prestar assessoramento ao Chefe da AECI no cumprimento de suas atribuições, atuando 

sobretudo com: governança pública, gestão de riscos, programas de integridade, controles 

internos, transparência pública, e orientações quanto a prestação de contas dos gestores.  

• Atuar no acompanhamento do atendimento das demandas dos órgãos de controle interno e 

externo, especialmente o Tribunal de Contas da União e Controladoria-Geral da União; com 

utilização de planilhas eletrônicas ou sistemas eletrônicos de dados, sendo capaz de extrair 

dados e promover formas de estruturação das informações e relatórios gerencias.  

• Implementar, monitorar, elaborar indicadores para avaliação da efetividade e propor 

melhorias para o programa de integridade do MMFDH.  

• Orientar os gestores sobre o processo de prestação de contas anual e sobre o processo de 

tomada de contas especial.  

• Assessorar o chefe da AECI nos assuntos afetos à governança pública, nos termos do Decreto 

9.203/2017, em especial em relação à sua participação como membro do Comitê Interno de 

Governança, Riscos e Controles do MMFDH.  



• Preparar relatórios, resumos executivos e apresentações.  

• Elaborar parecer de conformidade nos processos de autorização prévia de aquisição e 

convênios (ou instrumentos congêneres), nos casos demandados pelo Chefe da AECI.  

 

Quais competências são necessárias?  

• Habilidade para trabalhar em equipe e ter facilidade com relacionamento interpessoal;  

• Visão sistêmica e estratégica para identificação de problemas e soluções;  

• Habilidade para identificar processos mais eficientes e criar fluxos, assim como 

identificar os ineficientes e promover correções e melhorias;  

• Disciplina, senso de responsabilidade e organização;  

• Capacidade analítica sólida;  

• Pensamento crítico, com capacidade de tomar decisões com independência;  

• Ótima comunicação: condução das ideias de maneira clara, concisa, tanto verbalmente 

quanto por escrito;  

• Comprometimento com prazos e resultados;  

• Senso de urgência e prioridade.  

- Boa redação 

 

Quais qualificações são desejáveis?  

• Conhecimentos avançados em auditoria e integridade pública;  

• Conhecimentos em orçamento público, governança pública e gestão de riscos e 

painéis gerenciais;  

• Conhecimentos das legislações que regem as aquisições públicas; 

- Domínio das legislações que regem os convênios e demais parecerias entre órgãos 

públicos gerais e entre estes e demais parcerias;   

• Habilidades com planilhas eletrônicas e com softwares de elaboração apresentações; 

• Conhecimentos e experiência em utilização de sistema informatizado do governo 

federal SIORG; SIAFI GERENCIA, e SICONV. 

 

Quais são as etapas do processo seletivo?  

O processo seletivo ocorrerá em 2 etapas:  

1. Avaliação e seleção de currículos; e  

2. Entrevista com os candidatos pré-selecionados na etapa anterior.  

 

Como se inscrever?  

1. Acesse o link abaixo e preencha o formulário eletrônico: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eLGl-_E6IESWa79RY-ax2gF7A-

UezK1Cvl_4ZcWVBsJURTZUVUJLRjdONTdURkZVM0hMNE5HTUkyNy4u 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eLGl-_E6IESWa79RY-ax2gF7A-UezK1Cvl_4ZcWVBsJURTZUVUJLRjdONTdURkZVM0hMNE5HTUkyNy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eLGl-_E6IESWa79RY-ax2gF7A-UezK1Cvl_4ZcWVBsJURTZUVUJLRjdONTdURkZVM0hMNE5HTUkyNy4u


2. Preencha seu currículo no Banco de Talentos do SIGEPE, no endereço 

https://bancodetalentos.economia.gov.br/, em cumprimento ao disposto no art. 4º da 

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

3. Baixe seu currículo em formato PDF;  

4. Elaboração de carta de apresentação, com uma breve explicação dos motivos pelos quais tem 

interesse de ocupar a função e como entende que possui a capacidade e a experiência 

necessárias para enfrentar o desafio.  

5. Envie seu currículo, gerado pelo Banco de Talentos, em formato PDF para o e-mail 

AECI@mdh.gov.br, com o assunto "Seleção AECI – Seu nome”. 

 

Quando se inscrever?  

Período para inscrição: 05/08/2020 a 14/08/2020  

Avaliação e seleção de currículos: 17/08/2020 a 21/08/2020  

Entrevista com os candidatos pré-selecionados na etapa anterior: 24/08/2020 a 28/08/2020 

Resultado final: até 04/09/2020 

 

https://bancodetalentos.economia.gov.br/

