Chamada pública para atuar na transformação digital dos serviços do
Ministério do Turismo
A Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação do Ministério do Turismo está em busca de
servidores para atuar na transformação digital dos serviços do Turismo, com o objetivo de expandir as
possibilidades turísticas do Brasil.

1. Requisitos básicos


Ser servidor ou empregado público federal;



Possuir nível superior;



Residir no Distrito Federal ou entorno;



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

2. Perfil Desejado
Perfil

Quantidade de vagas

Sistemas - Gerente de Projetos
de Desenvolvimento de Sistemas

2

Dados – Analista de Dados

1

Infraestrutura - Gerente de
Projetos de Infraestrutura de TIC

1

Atividades a serem realizadas ***
Atuar no gerenciamento de
projetos de desenvolvimento de
sistemas,
assim
como
em
atividades direta ou indiretamente
relacionadas.
Atuar no gerenciamento e
execução de projetos de análise de
dados, assim como em atividades
direta
ou
indiretamente
relacionadas.
Atuar no gerenciamento de
projetos de otimização de
infraestrutura de TIC, assim como
em
atividades
direta
ou
indiretamente relacionadas.

*** o detalhamento das atividades a serem executadas constam em anexo.

3. Seleção
a) Os interessados devem preencher preferencialmente o currículo no Sigepe Banco de Talentos,
no endereço https://bancodetalentos.economia.gov.br. Após isso, baixar o currículo no
módulo, em formato PDF e enviá-lo ao e-mail transformacao.digital@turismo.gov.br , com o
assunto "Seleção de Servidores - <perfil de interesse> - CGTI/MTUR ".
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: análise curricular e entrevista entre 23/03/2020 e 24/04/2020.
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ANEXO
Gerente de Projetos de Desenvolvimento de Sistemas
Gerenciar projetos de desenvolvimento de sistemas, assim como ações previstas no Plano
Digital do Ministério do Turismo;
Gerenciar projetos de melhorias do ambiente tecnológico para suportar os sistemas
desenvolvidos;
Implantar ambiente DevOps, para garantir a entrega com eficiência dos produtos de
software;
Atividades

Gerenciar e fiscalizar contratações de serviços relativas aos projetos de sistemas;
Apoiar a operacionalização dos processos e metodologias;
Apoiar no levantamento de requisitos;
Prospectar soluções inovadoras.

Carga Horária 40h semanais

Analista de Dados
Gerenciar projetos de interoperabilidade e análise de dados, assim como ações previstas
no Plano Digital do Ministério do Turismo;
Desenvolver painéis de BI com Qliksense ou outra ferramenta que venha a surgir;
Gerenciar projetos de melhorias do ambiente tecnológico;
Atividades
Gerenciar e fiscalizar contratações de serviços relativas aos projetos de dados;
Apoiar a operacionalização dos processos e metodologias;
Apoiar no levantamento de requisitos;
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Prospectar soluções inovadoras;
Apoiar no planejamento de contratações que necessitem de conhecimento técnico de
análise de dados.
Carga Horária

40h semanais

Gerente de Projetos de Infraestrutura de TIC
Gerenciar projetos de infraestrutura, assim como ações previstas no Plano Digital do
Ministério do Turismo;
Implantar ambiente DevOps, para garantir a entrega com eficiência dos produtos de
software;
Gerenciar e fiscalizar contratações de serviços relativas aos projetos de infraestrutura;

Atividades

Apoiar a operacionalização dos processos e metodologias;
Implantar processos ITIL;
Prospectar soluções inovadoras;
Apoiar no planejamento de contratações que necessitem de conhecimento técnico de
infraestrutura de TIC.

Carga
Horária

40h semanais
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