EDITAL SGP Nº 16/2020
Departamento de Sistemas e Informações Gerenciais
Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal
Ministério da Economia
A Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal divulga oportunidade de
processo seletivo para ocupar GSISTE de nível superior. As vagas são para servidor
público federal de nível superior.
1. SOBRE A UNIDADE
A Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal (SGP) é uma das três secretarias que
compõem a Secretaria Especial Desburocratização, Gestão e Governo Digital. Esta
última está subordinada diretamente ao Ministro da Economia.
Nossa missão é liderar a transformação da cultura de Gestão de Pessoas na
Administração Pública Federal, priorizando a atração, o desenvolvimento, a retenção
e o reconhecimento de profissionais de alto desempenho, comprometidos com a
entrega de serviços públicos de excelência à sociedade.
2. SOBRE A VAGA
O Departamento de Sistemas e Informações Gerenciais seleciona servidor para atuar
no Projeto SIGEPE. Ele é o novo Sistema Estruturante de Gestão de Pessoas do Poder
Executivo Federal e, gradativamente, está substituindo o SIAPE. Neste edital abrimos
a oportunidade para seleção de um servidor para atuar na área de Gestão do projeto.
3. SOBRE AS ATIVIDADES





Planejar e organizar as atividades administrativas da Coordenação-Geral de
Construção de Soluções de Tecnologia da Informação, em especial na gestão
de pessoas e execução do orçamento;
Acompanhamento e preparar resposta de processos no Sistema Eletrônico de
Informações - SEI;
Acompanhamento de faturamento de contrato administrativo de serviços de
Tecnologia da Informação;
Coordenação de projeto de desenvolvimento de módulos do SIGEPE.

4. REQUISITOS
Conhecimentos Necessários
 Elaboração e acompanhamento de cronograma;
 Estruturação e condução de reuniões;
 Elaboração de relatórios de andamento de projeto;
 Coleta e acompanhamento de indicadores de desempenho;
 Análise de problemas e proposta de melhorias por meio de sistemas
informatizados.

Conhecimentos Desejáveis
 Gestão de Pessoas do Governo Federal;


SCRUM e PMBOK.

Quem pode se candidatar:
 Ocupantes de cargo de provimento efetivo de nível superior, regido pela
Lei nº 8.112/1990, do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (PGPE) ou
de carreiras ou planos de cargos similares do Governo Federal.
*A GSISTE no valor de R$ 3.509,00 e é aplicável apenas a algumas carreiras
do setor público, e possui limite máximo ajustado à remuneração do
servidor, nos termos da Lei nº 11.356, de 19 de outubro de 2006.
5. DAS INSCRIÇÕES
Os currículos recebidos serão inicialmente submetidos a avaliação prévia e os
candidatos selecionados serão convidados para entrevistas pessoais.
Os candidatos interessados deverão incluir o currículo no endereço
“bancodetalentos.economia.gov.br”, baixá-lo em formato PDF – por meio de ícone no
canto inferior direito da página – e encaminhá-lo ao endereço eletrônico:
sgp.desin@planejamento.gov.br, com o assunto: “Processo Seletivo GSISTE - Sigepe
2020”, juntamente com a anuência prévia da Chefia Imediata para participar do
processo seletivo.
O candidato selecionado será comunicado por e-mail.
6. CRONOGRAMA
1ª Etapa

Até o dia 03/04/2020

Recebimento de currículos

2ª Etapa

Até o dia 10/04/2020

Agendamento e Realização de
entrevistas

Resultado

Até o dia 24/04/2020

O resultado do processo seletivo
será disponibilizado por e-mail
aos (às) candidatos (as)
selecionados (as)/participantes

7. LIBERAÇÃO PRÉVIA DA CHEFIA IMEDIATA
ANEXO - AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO
Autorizo o(a) servidor(a) Sr.(a)___________________________________________
__________________________________, matrícula SIAPE nº __________________,
lotado(a) no(a)________________________________________________________,
a participar do Processo de Seleção do Departamento de Sistemas e Informações
Gerenciais da Secretaria de Gestão e desempenho de Pessoal da Secretaria Especial
de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, em
Brasília-DF. Estou ciente que, se o(a) referido(a) servidor for selecionado, será aberto
processo formalizando sua cessão para a Secretaria de Gestão e Desempenho de

Pessoal do Ministério da Economia, nos termos da legislação pertinente, para a qual,
desde já, manifesto minha concordância.
Brasília, ________ de __________________ de 2020.
_______________________________________
Nome e Cargo da chefia

