Edital de seleção para a Secretaria de Gestão
GSISTE nível superior

O Departamento de Transferências Voluntárias – DETRV, da Secretaria de Gestão do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, seleciona servidor público federal para ocupar Gratificação
Temporária das Unidades dos Sistemas Estruturadores da Administração Pública Federal - GSISTE de
nível superior, do Órgão Central do SISG.
I - Dos Requisitos para participação:
•

Ser servidor público em cargo efetivo de nível superior de qualquer das carreiras do Governo
Federal, exceto as que recebem por subsídio.

•

Residir em Brasília-DF.

II - Das Competências:
a) Gerais:
•

Proatividade, objetividade, boa comunicação verbal e escrita, ética e trabalho em equipe.

b) Técnicas (conhecimento e experiência prévia desejável):
•

Bom conhecimento de editor de textos e planilhas eletrônicas;

•

Sólidos conhecimento em transferências voluntárias (convênios, contratos de repasses, etc.) e
do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasses - SICONV;

•

Conhecimentos operacionais do Sistema de Administração Financeira – SIAFI;

•

Conhecimentos sobre a legislação vigente de transferências voluntárias – Decreto n°
6.170/2007 e Portaria Interministerial n° 424/2016.

III - Das Atividades a serem realizadas:
•

Especificação de requisitos de demandas evolutivas e corretivas do SICONV;

•

Análises de problemas relacionados ao SICONV;

•

Gestão de projetos de evolução/integração do SICONV;

•

Interlocução com órgãos e entidades para desenvolvimento de atividades relacionadas às
integrações do SICONV com outros sistemas estruturantes

IV - Do Processo Seletivo:

a) 1ª Etapa (até o dia 11/10/2017) - Apresentação de currículos. Os interessados deverão
enviar currículo para o e-mail: detrv.seges@planejamento.gov.br
Indicar no campo Assunto: Processo de seleção para GSISTE – Nível Superior – DETRV
b) 2ª Etapa (13/10 a 20/10/2017) - Avaliação de perfil. Os currículos serão submetidos a
avaliação e os candidatos selecionados serão convidados para entrevista.
c) 3ª Etapa (23/10 a 27/10/2017) - Entrevista.
d) Resultado: Até o dia 10/11/2017.

V - O DETRV:
•

Das competências:

a) Gerir, na condição de órgão correlato do Sisp, recursos de tecnologia da informação que deem
suporte ao Siconv;
b) Operacionalizar o Siconv;
c) Pesquisar, analisar e sistematizar informações estratégicas no âmbito das transferências
voluntárias da União;
d) Realizar estudos, análises e propor normativos para os processos de transferências voluntárias
da União;
e) Realizar de forma colaborativa a governança e a gestão do conhecimento e da informação no
âmbito da Rede Siconv;
f)

Realizar e promover a capacitação em assuntos referentes às transferências voluntárias da
União; e,

g) Exercer a função de Secretaria-Executiva do Confoco e da Comissão Gestora do Siconv, na
forma estabelecida em regulamentação específica.
•

Da Unidade para lotação do servidor selecionado:
•

O servidor selecionado atuará junto à Coordenação-Geral da Plataforma Tecnológica de
Transferências Voluntárias – CGSTV

•

A CGSTV tem por principais atribuições a gestão de projetos relacionados as evoluções do
SICONV. É Responsável por analisar os normativos vigentes que tratam do tema transferências
voluntárias da União e especificar requisitos de demandas evolutivas e corretivas do Sistema.
Atua na interlocução com órgãos e entidades para desenvolvimento de atividades
relacionadas às integrações do SICONV com outros sistemas estruturantes.

