MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil / Departamento de Articulação e Gestão

CHAMADA PÚBLICA PARA ATUAR EM PROJETOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Brasília, 09 de agosto de 2019

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil – Sedec, integrante do Ministério do
Desenvolvimento Regional – MDR, está em busca de servidores para atuar no Departamento de
Articulação e Gestão – DAG nos seguintes projetos: 1) capacitação e o fortalecimento da cultura em
defesa civil em todo o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – Sinpdec; 2) desenvolvimento e
análise de leis, normas, processos e regulamentos em defesa civil com foco na orientação estratégica
da Sedec. Os objetivos de cada projeto são, respectivamente: 1) ampliar os processos de capacitação
e fortalecimento do Sinpdec, com foco em gestores municipais, gestores de barragens, defesas civis
municipais e estaduais e outros órgãos dos sistemas federal, estaduais e municipais de defesa civil; 2)
desenvolver e ampliar o trabalho de análise, desenvolvimento e recomendações sobre Leis, decretos
regulamentares e atos normativos que são propostos pela Sedec e o Poder Legislativo, bem como sua
interpretação e aplicação em situações concretas, para que estes diplomas estejam alinhados à
Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC e às estratégias de atuação da Sedec no seu
campo de atuação. Se você quer fazer parte desse movimento, venha inovar com a gente e gerar valor
para o cidadão com a proteção e defesa civil.

ATUAÇÃO:
1. Desenvolvimento de projeto para elaboração de acordos e instrumentos de cooperação e
conteúdo para capacitações sobre defesa civil em diversas modalidades para o Sinpdec;
2. Desenvolvimento e elaboração de análises e pareceres sobre legislação, normas e processos
de regulamentação em defesa civil.

REQUISITOS MÍNIMOS:
Para os dois projetos:
i.

Ser servidor e/ou empregado público federal;

ii.

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

Para o Projeto 1:
i.

Formação em nível superior em qualquer área do conhecimento;

Para o projeto 2:
i.

Formação em nível superior, compreendendo graduação em Direito ou Administração ou
com formação em outra área e detentor de especialização em Direito Administrativo ou
Administração Pública.

COMPETÊNCIAS BÁSICAS:
i.
a)
b)
c)
d)
ii.
e)
f)
iii.
g)
h)

Para os dois projetos:
Iniciativa e proatividade;
Habilidade no relacionamento interpessoal;
Desprendimento e mentalidade criativa;
Domínio de técnicas de gestão ou de especificação e projetos;
Para o Projeto 1:
Experiência em produção e criação de materiais e conteúdos voltados à capacitação;
Experiência em trabalhos ou projetos envolvendo capacitação virtual (EAD, AVA);
Para o Projeto 2:
Experiência em análises de diligências;
Experiência em análises normativas e regulatórias.

SELEÇÃO:
•

•

•

Os currículos recebidos serão inicialmente submetidos a uma triagem pelo Departamento
de Articulação e Gestão – DAG e os candidatos selecionados serão convidados para uma
entrevista.
Para participar, os interessados devem enviar o currículo para o e-mail:
dag.sedec@mdr.gov.br, com o título da mensagem "Seleção Proteção e Defesa Civil –
Capacitação e Normatização", e no subtítulo indicar a área de interesse, no período de 27
de setembro até 27 de outubro de 2019.
Os selecionados receberão a resposta por e-mail para agendamento de entrevista.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
•

Após o resultado do processo seletivo, os candidatos selecionados terão sua alteração de
lotação ou exercício, conforme disciplina do instituto de movimentação para compor força
de trabalho na Portaria nº 193, de 3 de julho de 2018.

PROJETO 01:
NOME DO PROJETO:

Capacitação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa
Civil – Sinpdec

BREVE DESCRIÇÃO:
Dentre as diretrizes da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC, instituída pela Lei
12.608/12, destaca-se o inciso que nomeia a ‘participação da sociedade civil’ (inc VI, art 4º). Quanto
aos objetivos da PNPDEC, o inciso XIII nomeia o ‘desenvolvimento da consciência nacional acerca dos
riscos de desastres’.
Nesse sentido, a Sedec vem trabalhando para estimular a cultura em defesa civil e melhorar a
capacidade técnica de gestores públicos municipais e estaduais por meio de ações de capacitação
presencial e virtual. Destacam-se os cursos em gestão de riscos e desastres, cursos para o uso do
Sistema Integrado de Informações Sobre Desastres – S2ID e o cursos em módulos para orientação
para solicitação de apoio para ações de resposta e recuperação, entre os anos de 2012 e 2017.
Atualmente, a Sedec vem trabalhando para diversificar o portfólio de cursos de capacitação em
defesa civil e fortalecimento do Sinpdec com acordos e parcerias com instituições como o
CEPED/UFSC, Enap, Comitê Brasileiro de Barragens e Confederação Nacional dos Municípios, CPRM,
CEMADEN, dentre outras.
No entanto, o quadro reduzido de servidores dificulta sobremaneira a execução dessas ações,
fazendo com que todo o processo de decisão, produção e execução destas seja afetado.
Assim, o(a) servidor(a) selecionado(a) atuará nos processos de capacitação em todas as suas fases de
criação e formatação dos cursos junto a outras instituições parceiras da Sedec, bem como nas fases
de avaliação de conteúdo e de parâmetros pedagógicos dos cursos.
COMPETÊNCIAS
Conhecimento e experiência profissionais
relacionados a técnicas de gestão ou de
especificação de projetos;
Conhecimento e experiência em ministrar
cursos e palestras;
Conhecimentos em produção e criação de
materiais e conteúdos voltados à
capacitação;
Domínio de softwares do pacote Office.

ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS
Desenvolvimento de materiais e projetos de
capacitação;
Avaliação de conteúdos de capacitação em
defesa civil produzidos por parceiros
institucionais;
Ministrar cursos e palestras em conteúdos
relacionados à proteção e defesa civil;
Análise de processos relacionados ao
fortalecimento e capacitação em defesa civil na
plataforma SEI.

Projeto 02
NOME DO PROJETO:

Desenvolvimento de análises normativas e legislativas no âmbito da
Sedec/MDR

BREVE DESCRIÇÃO:
A Normatização insere-se no campo da preparação, uma das etapas do ciclo de atuação da Proteção
e Defesa Civil. A adequação da PNPDEC por meio do direito a ela relacionado às necessidades da
segurança da população é vital para a eficiência e funcionamento do SINPDEC.
Para atingir este objetivo, a Sedec vem trabalhando na regulamentação da lei 12.608/2012, com foco
na efetividade dos institutos por ela materializados.
Na etapa posterior, serão normatizados em nível mais detalhado, com emprego de definições
técnicas, os métodos para efetivo cumprimento da legislação no serviço público.
Ainda no plano da legislação, a Sedec vem se pronunciando sobre projetos de lei relacionados às
questões derivadas dos desastres naturais ou tecnológicos, que alteram a legislação regente da
proteção e defesa civil ou se comunicam com a atuação do SINPDEC. A análise busca instruir os
pronunciamentos da Secretaria, visando assegurar a coerência sistêmica das normas do ordenamento
jurídico.
Ainda no campo da normatização está em perspectiva a regulamentação da lei 12.340/2012 que versa
sobre a transferência de recursos federais para ações de defesa civil e, ainda, a elaboração do Plano
Nacional de Proteção e Defesa Civil.
A Normatização colabora com a análise de ações propostas perante o Poder Judiciário, para auxiliar
na elaboração de elementos para orientar a defesa da União Federal efetivada pela AGU.
O quadro reduzido de servidores afeta a celeridade do trabalho, uma vez que as análises e
proposições demandam tempo para e necessidade de pesquisa para a sua correta elaboração.
Assim, o (a) servidor (a) selecionado (a) atuará na análise e elaboração de pronunciamentos técnicos,
bem com auxiliará na condução de reuniões com técnicos da Secretaria e de outros órgãos do
SINPDEC, para carrear os elementos necessários á formação de novos atos normativos.
COMPETÊNCIAS
Noções de Direito Administrativo e de
Administração Pública;
Noções de Processo Administrativo;
Domínio de softwares do pacote Office.

ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS
Pesquisas de legislação e jurisprudência;
Pesquisas sobre o funcionamento da
Administração pública em setores afetos a
defesa civil.
Elaboração de Notas Técnicas e documentos
afins.;
Análise de processos relacionados ao
fortalecimento e capacitação em defesa civil na
plataforma SEI.

