Chamada pública para atuar em análise de aquisições de TIC
A Secretaria de Governo Digital (SGD) do Ministério da Economia seleciona servidores e empregados
públicos federais para atuar na equipe de análise de aquisições de soluções de tecnologia da
informação e comunicação (TIC), do Departamento de Operações Compartilhadas da SGD, com o
objetivo de promover a melhoria e a transparência do gasto da Administração Pública Federal em
contrações de TIC e garantir que esses investimentos priorizem a transformação digital dos serviços
públicos.

1. Requisitos
a) Ser servidor ou empregado público federal.
b) Possuir nível superior em qualquer área de formação.
c)

Residir no Distrito Federal ou entorno.

d) Cumprir jornada semanal de 40 (quarenta) horas, resguardadas as disposições legais específicas.

2. Perfil
a) Conhecimento das normas de contratação de soluções de TIC e correlatas, como: IN SLTI/MP nº
4/2014, IN SLTI/MP nº 5/2014, IN Seges/MP nº 5/2017, IN Seges/ME nº 1/2019, IN SGD/ME nº 1/2019,
IN SGD/ME nº 2/2019.
b) Desejável experiência em qualquer fase do processo de compras governamentais.
c)

Boa comunicação verbal.

d) Boa redação segundo a norma padrão, incluindo textos oficiais.
e) Proatividade na identificação, execução e acompanhamento do trabalho.
f)

Capacidade para atuar colaborativamente e executar trabalho em equipe.

3. Atividades a serem realizadas
a) Atuar na formulação de políticas e de normas referentes à aquisição e à gestão de contratos
relativos às soluções de TIC no âmbito da administração pública federal.
b) Identificar, estruturar e sistematizar os processos de trabalho referentes às contratações de
soluções de TIC da administração pública federal.
c) Analisar, emitir parecer e desenvolver propostas de revisão, aperfeiçoamento e racionalização do
processo contratação de soluções de TIC da administração pública federal.
d) Elaborar guias, cartilhas e manuais referentes ao processo contratação de soluções de TIC da
administração pública federal.
e) Analisar e compreender atos normativos referentes às contratações públicas.
f) Levantar, analisar e consolidar informações referentes aos processos de apoio e finalísticos da
unidade.
g) Elaborar artefatos de planejamento da contratação de soluções de TIC necessários aos processos
de apoio e finalísticos da SGD, bem como realizar fiscalização de contratos afetos à unidade.
h) Apoiar a gestão e a melhoria do suporte aos diversos usuários nos temas afetos ao processo de
contratação de soluções de TIC.
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i) Atender demandas do Sistema de Informação ao Cidadão (SIC), da central de atendimento aos
usuários e de órgãos de controle.
j)

Elaborar notas técnicas, ofícios, despachos e outros expedientes administrativos.

4. Seleção
a) Os interessados devem enviar o currículo, preferencialmente elaborado no Sigepe Banco de
Talentos1, para o e-mail deopc@planejamento.gov.br, com o assunto "Seleção Análise de Contratações
de TIC".
b) Os currículos recebidos serão submetidos à análise e os candidatos selecionados serão convidados
para entrevista.
c) Após o resultado final, os candidatos selecionados terão sua alteração de lotação ou exercício,
conforme disciplina o instituto de movimentação para compor força de trabalho previsto na Portaria
GM/MP nº 193, de 3 de julho de 2018.
d) Cronograma da seleção:
I - Até 02/08/2019: submissão e análise de currículos.
II - De 05 a 09/08/2019: realização de entrevistas, presenciais ou por videoconferência, com os
candidatos selecionados.
III - Até 30/08/2019: divulgação do resultado final no portal servidor.gov.br.

5. Informações complementares
As compras de bens e a terceirização de serviços de TIC proporcionam à Administração suporte para a
continuidade e a evolução de serviços públicos. Para alcance de um governo digital com geração de
valor para a sociedade é imprescindível o investimento responsável e racional em soluções de TIC.
Nesse relevante contexto, a Coordenação-Geral de Análise de Aquisições de Tecnologia da Informação
e Comunicação, do Departamento e Operações Compartilhadas da SGD, atua na orientação normativa
e no apoio aos órgãos do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação do
Governo Federal (Sisp).
A unidade é responsável por elaborar normas de contratações de TIC e apoiar na coordenação dos
colegiados que analisam ou decidem sobre pedidos dos órgãos e entidades federais a respeito de
contratações de grande vulto e de atas de serviços de TIC passíveis de adesão.
Também realiza análise dos pedidos de excepcionalidades previstos na Instrução Normativa SGD/ME
n° 1, de 4 de abril de 2019, que dispõe sobre o processo de contratação de soluções de TIC do governo
federal.
Atuam na unidade servidores com formação em diferentes áreas de conhecimento, como Direito,
Mecatrônica, Ciência da Computação, Telecomunicações, Análise de Sistemas, tendo como principais
características o foco no trabalho, a atuação colaborativa e a realização de entregas com qualidade.

1

https://bancodetalentos.economia.gov.br, conforme Instrução Normativa SGP/MP n° 4, de 28 de dezembro de 2018.
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