EDITAL DE OPORTUNIDADES - 01/2019

ORIENTAÇÕES PARA ENVIO DOS CURRÍCULOS:
E-mail: movimentacao@cnpq.br
Assunto do e-mail: PROCESSO SELETIVO CNPq
Informações complementares: (61) 3211-4583
Informações institucionais: www.cnpq.br
Endereço: Setor de Habitações Individuais Sul – SHIS QI
01, Ed. Santos Dumont - Lago Sul.
Brasília - DF, CEP: 71605-001
O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq torna
pública, por intermédio de sua Diretoria de Gestão e Tecnologia da Informação, a
abertura de processo seletivo para servidores públicos, de acordo com as vagas e
perfis detalhados no Anexo I deste Edital.
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. A Seleção Interna será realizada em 2 (duas) etapas:
a) Análise de Currículo; e,
b) Entrevistas Individuais com os candidatos selecionados na etapa anterior.
As entrevistas individuais serão realizadas por uma comissão formada por
02 (dois) servidores indicados pela Coordenação Geral de Recursos
Humanos – CGERH, pela chefia imediata da área solicitante e
eventualmente pelo seu superior hierárquico.
1.2. A carga horária exigida para o cargo corresponde a 40 horas semanais.
1.3. É requisito mínimo que o servidor ou empregado público, a ser movimentado
para composição da força de trabalho, não esteja em estágio probatório.

1.4. É requisito para alguns perfis que o servidor seja da Carreira de Gestão
Planejamento e Infraestrutura em C&T – Cargo Analista em C&T, de acordo com o
Anexo I.
1.5. É desejável que o servidor ou empregado público resida no Distrito Federal ou
entorno.

2. INSCRIÇÕES
2.1. Os candidatos deverão se inscrever por meio do correio eletrônico
movimentacao@cnpq.br, até o dia 30/08/2019, indicando a vaga de seu interesse
e anexando os seguintes documentos: Currículo, preferencialmente elaborado no
Sigepe Banco de Talentos, atualizado até a data de encaminhamento da inscrição;
documentação comprobatória dos critérios estabelecidos no perfil desejado ( cópia
do diploma de formação; cópia de certificados de cursos e/ou especializações e
declaração emitida por instituição competente e/ou cópia da CTPS que comprove
a experiência profissional); e, uma breve justificativa sobre o interesse pela vaga.
3. DISPOSIÇÕES GERAIS
3.1. Os candidatos participantes do processo seletivo que forem selecionados
para a etapa seguinte serão informados através de e-mails individuais até
06/09/2019.
3.2. Após o cumprimento das etapas previstas neste edital, o CNPq divulgará a
classificação e aprovação dos candidatos com perfil adequado ao preenchimento
das vagas até 17/09/2019.
3.3 Quaisquer alterações necessárias no cronograma das etapas previstas neste
edital serão divulgadas previamente no portal do servidor.gov.br.
3.4 A classificação no processo seletivo não implicará em obrigatoriedade na
movimentação, uma vez que dependerá de autorização do Ministério da
Economia.
3.5. Aqueles que não atenderem aos requisitos do edital serão desclassificados.

3.6. Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela
DGTI/CNPq.
3.7. Em caso de dúvidas sobre o Processo Seletivo CNPq, os interessados
deverão enviar e-mail para movimentacao@cnpq.br, ou entrar em contato através
do telefone: (61) 3211-4583.

