PROCESSO SELETIVO PARA
CONCESSÃO DE FCPE 102.1
O Superintendente da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia divulga
a realização do processo seletivo para a concessão de 1 (uma) Função Comissionada do Poder
Executivo- FCPE 102.1, para exercício na sede da Autarquia, em Belém/PA.

1. REQUISITOS


Possuir cargo de provimento efetivo de nível superior de Engenheiro Civil,
regido pela Lei 8.112/90, do PGPE ou planos /carreiras similares;



Cumprir jornada de trabalho de 40h semanais;



Não estar em estágio probatório;



Ter residência em Belém/PA ou Região Metropolitana de Belém;



Ter disponibilidade para viajar.

2. COMPETÊNCIAS TÉCNICAS


Bom conhecimento em editores de texto e de planilhas eletrônicas;



Experiência no uso de sistema eletrônico de processos, principalmente o
Sistema Eletrônico de Informações (SEI);



Desejável possuir conhecimento na area de gestão de Convênios;



Desejável possuir conhecimento na utilização do Portal de Convênios - SICONV;



Bom conhecimento com softwares CAD’s;



Experiência em gestão e acompanhamento de Obras;



Experiência na utilização do SINAPI e SICRO;



Experiência em análise de Orçamentos;



Experiência em análise e acompanhamento de Projetos de Pavimentação;


Sanitário;

Experiência em análise e acompanhamento de Projetos de Esgotamento


Experiência em análise e acompanhamento de Projetos de Sistemas de
Abatecimento de Água; e


Experiência em análise e acompanhamento de Projetos de Edificações.

3. SELEÇÃO
O Processo seletivo será constituído de quatro etapas, assim estabelecidas:

Primeira Etapa (11 a 15 de março de 2019) – Recebimento de formulários de
inscrição (anexo I) dos servidores interessados que se enquadram cumulativamente
nos requisitos e perfil acima, acompanhado de autorização de participação no
processo seletivo (anexo II);


Segunda Etapa (18 a 22 de março de 2019) – Avaliação curricular;



Terceira Etapa (25 a 29 de março de 2019) – Entrevista com os candidatos;



Quarta Etapa (até 05 de abril de 2019) – Resultado

O formulário de inscrição deverá ser enviado para o e-mail cgp.selecao@sudam.gov.br.

4. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
•

O valor da FCPE 102.1 é de R$ 1.620,89.

•

Será selecionado apenas 1 servidor.


Os selecionados para entrevista serão convocados pelos e-mails informados no
formulário de inscrição.

ANEXO I

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSO
SELETIVO
IDENTIFICAÇÃO
Nome
Matrícula SIAPE

CPF

Nível do Cargo Efetivo

Carreira

Data de Nascimento dd/mm/aaaa)

Órgão ou entidade a que pertence
Unidade de Lotação ou Exercício
Cidade

UF

Cedido
SIM
( ) NÃO
( )
Função E-mail Profissional

Ocupante de DAS: SIM ( ) NÃO ( )

Nível do DAS

Telefone Comercial

Telefone Residencial

Email Profissional

Email Particular

Telefone Particular

ESCOLARIDADE
Nível

Nome do curso

Ano de Conclusão

UF

Nome da Instituição

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
(Anexar Curriculum)
DECLARO:
( ) se ocupante de DAS, tenho ciência de que é de minha responsabilidade a opção por pedir exoneração; e
( ) que, em não sendo selecionado (a) para este processo seletivo, autorizo a SUDAM manter a minha ficha
curricular no Cadastro de Reserva para futuras seleções.

Local:
Assinatura:

Data:

_de

de 2019.

E-mai

ANEXO II
AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DA SELEÇÃO

Autorizo o (a) servidor (a)
Matrícula SIAPE nº ____
lotado (a) no (a)
a participar de
processo seletivo visando a concessão de Função Comissionada do Poder Executivo- FCPE 102.1, com
exercício na SUDAM, em Belém/PA.
Estou ciente que, se o (a) referido (a) servidor (a) for selecionado (a), será aberto processo de cessão, nos
termos da legislação pertinente, para o qual, desde já, manifesto minha concordância.

Belém,

de

de 2019.

(Identificação da Chefia Imediata)
Cargo:
Telefone de Contado:

