
 

Ministério da Economia

Edital No. 124/2022, de 08 de abril de 2022 

A  Secretaria  de  Gestão  e  Desempenho de  Pessoal  divulga  oportunidade de  processo  seletivo  para

ocupação  de  6  (seis)  Gratificações  Temporárias  das  Unidades  dos  Sistemas  Estruturadores  da

Administração Pública Federal (GSISTE) do Órgão Central. As vagas são para servidores públicos de nível

superior  e  nível  médio  do  quadro  do  Ministério  da  Economia  ou  de  qualquer  Órgão/Entidade,  que

possam ser cedidos(as) ou movimentados(as) para o Departamento de Provimento e Movimentação de

Pessoal (DEPRO) deste Ministério. O local de exercício dos selecionados será em Brasília - DF.

1. SOBRE A UNIDADE

A Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal (SGP) é uma das três secretarias que compõem a Secretaria

Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, subordinada ao Ministro da Economia. Nossa missão é

liderar  a  transformação  da  cultura  de  Gestão  de  Pessoas  na  Administração  Pública  Federal,  priorizando  a

atração, desenvolvimento, a retenção e o reconhecimento de profissionais de alto desempenho, comprometidos

com a entrega de serviços públicos de excelência à sociedade. O Departamento de Provimento e Movimentação

de  Pessoal  (DEPRO)  tem  o  compromisso  de  contribuir  na  construção  de  uma  Administração  Pública  de

excelência, visando aprimorar e modernizar a gestão do nosso capital humano que diariamente colaboram na

prestação de serviços à sociedade.  Esse capital  humano é parte essencial  e  visceral  no contexto atual  de

mudanças,  adaptações e restrições que a Administração vem passando ao longo desses anos.  O DEPRO é

responsável por melhorias e avanços no provimento, captação/atração e movimentação de pessoal, bem como

o dimensionamento da força de trabalho dos servidores ativos e ações judiciais no segmento da gestão de

pessoas do Governo Federal. Um dos maiores desafios está em atender as diversas demandas dos órgãos e

entidades  num cenário  de  ajuste  fiscal  e  restrição  extrema de  recursos,  buscando  modelos  alternativos  e

inovadores de pessoal por meio de pesquisas e boas práticas globais.

2. DA(S) VAGA(S) / OPORTUNIDADE(S)

A Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal (SGP) é uma das três secretarias que compõem a Secretaria

Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, subordinada ao Ministro da Economia. Nossa missão é

liderar  a  transformação  da  cultura  de  Gestão  de  Pessoas  na  Administração  Pública  Federal,  priorizando  a

atração, desenvolvimento, a retenção e o reconhecimento de profissionais de alto desempenho, comprometidos

com a entrega de serviços públicos de excelência à sociedade. O Departamento de Provimento e Movimentação

de  Pessoal  (DEPRO)  tem  o  compromisso  de  contribuir  na  construção  de  uma  Administração  Pública  de

excelência, visando aprimorar e modernizar a gestão do nosso capital humano que diariamente colaboram na

prestação de serviços à sociedade.  Esse capital  humano é parte essencial  e  visceral  no contexto atual  de

mudanças,  adaptações e restrições que a Administração vem passando ao longo desses anos.  O DEPRO é

responsável por melhorias e avanços no provimento, captação/atração e movimentação de pessoal, bem como

o imensionamento da força de trabalho dos servidores ativos e ações judiciais  no segmento da gestão de

pessoas do Governo Federal. Um dos maiores desafios está em atender as diversas demandas dos órgãos e

entidades  num  cenário  de  ajuste  fiscal  e  restrição  xtrema  de  recursos,  buscando  modelos  alternativos  e

inovadores  de  pessoal  por  meio  de  pesquisas  e  boas  práticas  globais.  O(a)  servidor(a)  público(a)  federal

selecionado(a) poderá participar do programa de gestão autorizado pela Portaria ME nº 334, de 2 de outubro de

2020,  no  âmbito  da  Secretaria  de  Gestão  e  Desempenho  de  Pessoal  da  Secretaria  Especial  de

Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, denominado Programa de Gestão da

SGP. O servidor selecionado para a fase das entrevistas deverá apresentar a Autorização de Participação do

Processo Seletivo, devidamente assinada pela Autoridade Responsável pela Gestão de Recursos Humanos do

seu Órgão. O candidato não poderá se enquadrar nas hipóteses de inelegibilidade previstas no inciso I do caput

do art. 1o da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990. 

2.1. GSISTE INTERMEDIÁRIO - CGCOP/DEPRO 

Unidade Organizacional: Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal

Vagas: 2 

Programa de Gestão: Parcial 
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Jornada: 40 Horas 

Servidores(as) para atuar na Coordenação-Geral de Concursos e Provimento de Pessoal - CGCOP.

2.1.1. Requisitos da Oportunidade

AS ATIVIDADES QUE SERÃO EXERCIDAS ENVOLVEM

Estruturação e acompanhamento de projetos da coordenação; 

Participação em debates internos e realização de pesquisas e estudos relacionados à área de

gestão de pessoas com foco em recrutamento e seleção; 

Desenvolver briefings, planilhas de informações gerenciais e indicadores relacionados aos

temas de competência da área; 

Elaborar  atos  normativos  relacionados  à  autorização  de  concursos  e  contratações

temporárias, regulamentação de temas relacionados à jornada de trabalho, estágio, entre

outros; 

Elaborar  documentos  oficiais,  como  notas  técnicas,  notas  informativas  e  ofícios,  e

desenvolver atividades relacionadas à autorização de concursos públicos, de provimento de

cargos, de contratações temporária; 

Acompanhar as atualizações e propostas de ampliação do Banco de Professor Equivalente; 

Orientar e dirimir dúvidas das unidades setoriais e seccionais do Sipec nos temas afetos

àspan /spanCoordenação-Geral de Concursos e Provimento de Pessoal, especialmente sobre

concursos públicos, provimento de cargos, jornada de trabalho, estágio na Administração

Pública Federal; 

Desenvolver outras atividades relacionadas com a área de competência da Coordenação-

Geral de Concursos e Provimento de Pessoal.

OUTROS REQUISITOS DESEJADOS

Noções de legislação de pessoal; Ter conhecimento na elaboração de documentos oficiais,

como notas técnicas, notas informativas e ofícios; Experiência em gestão de projetos será

um diferencial; Ter atuado em projetos estratégicos da Administração Pública Federal será

um diferencial; Conhecimento dos pacotes de softwares de escritório, tais como editores de

textos  (Word/Writer)  e  de  exibição  de  apresentações  gráficas  (PowerPoint/Impress),  bem

como planilhas eletrônicas (Excel/Calc). 

2.2. GSISTE INTERMEDIÁRIO - DFT/DEPRO 

Unidade Organizacional: Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal

Vagas: 1 

Programa de Gestão: Parcial 

Jornada: 40 Horas 

Servidor(a) para atuar na equipe de Planejamento da Força de Trabalho - DFT do DEPRO.

2.2.1. Requisitos da Oportunidade

AS ATIVIDADES QUE SERÃO EXERCIDAS ENVOLVEM

Elaboração de documentos, notas técnicas, pareceres, normativos; articulação com outros

departamentos, órgãos e entidades; Elaboração de indicadores e gestão de dados relativos

ao Planejamento da Força de Trabalho; Análise e manifestação de solicitações de dados e

informações acerca das competências da área; Promoção da metodologia referencial de DFT;

Proposição  de  melhorias  na  ferramenta  tecnológica  desenvolvida  para  o  DFT  e  outros

aperfeiçoamento  nas  atividades  e  processos  da  área.  Gestão  de  pessoas,  nas  áreas  de

desenvolvimento,  provimento  e  legislação;  Análise  e  exportação  de  dados  por  meio  de

ferramentas tecnológicas e desenvolvimento de software na área de gestão de pessoas. 

OUTROS REQUISITOS DESEJADOS

Experiência em gestão de pessoas na Administração Pública Federal; Políticas e normas de

gestão de pessoas no setor Público; 

2.3. GSISTE SUPERIOR - DFT/DEPRO 

Unidade Organizacional: Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal

Vagas: 2 

Programa de Gestão: Parcial 

Jornada: 40 Horas 

Servidores(as) para atuar na equipe de Planejamento da Força de Trabalho- DFT do DEPRO.

2.3.1. Requisitos da Oportunidade

AS ATIVIDADES QUE SERÃO EXERCIDAS ENVOLVEM

Elaboração de documentos, notas técnicas, pareceres, normativos; articulação com outros

departamentos, órgãos e entidades; Elaboração de indicadores e gestão de dados relativos
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ao Planejamento da Força de Trabalho; Análise e manifestação de solicitações de dados e

informações acerca das competências da área; Promoção da metodologia referencial de DFT;

Proposição  de  melhorias  na  ferramenta  tecnológica  desenvolvida  para  o  DFT  e  outros

aperfeiçoamento  nas  atividades  e  processos  da  área.  Gestão  de  pessoas,  nas  áreas  de

desenvolvimento,  provimento  e  legislação;  Análise  e  exportação  de  dados  por  meio  de

ferramentas tecnológicas e desenvolvimento de software na área de gestão de pessoas. 

OUTROS REQUISITOS DESEJADOS

Experiência na liderança de projetos; Experiência em gestão de pessoas na Administração

Pública Federal; Políticas e normas de gestão de pessoas no setor Público; Curso superior,

preferencialmente com pósgraduação. 

2.4. GSISTE SUPERIOR - CGCOP/DEPRO 

Unidade Organizacional: Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal

Vagas: 1 

Programa de Gestão: Parcial 

Jornada: 40 Horas 

Servidor(a) para atuar na Coordenação-Geral de Concursos e Provimento de Pessoal - CGCOP.

2.4.1. Requisitos da Oportunidade

AS ATIVIDADES QUE SERÃO EXERCIDAS ENVOLVEM

Estruturação e acompanhamento de projetos da coordenação; 

Participação em debates internos e realização de pesquisas e estudos relacionados à área de

gestão de pessoas com foco em recrutamento e seleção; 

Desenvolver briefings, planilhas de informações gerenciais e indicadores relacionados aos

temas de competência da área; 

Elaborar  atos  normativos  relacionados  à  autorização  de  concursos  e  contratações

temporárias, regulamentação de temas relacionados à jornada de trabalho, estágio, entre

outros; 

Elaborar  documentos  oficiais,  como  notas  técnicas,  notas  informativas  e  ofícios,  e

desenvolver atividades relacionadas à autorização de concursos públicos, de provimento de

cargos, de contratações temporária; 

Acompanhar as atualizações e propostas de ampliação do Banco de Professor Equivalente; 

Orientar e dirimir dúvidas das unidades setoriais e seccionais do Sipec nos temas afetos

àspan /spanCoordenação-Geral de Concursos e Provimento de Pessoal, especialmente sobre

concursos públicos, provimento de cargos, jornada de trabalho, estágio na Administração

Pública Federal; 

Desenvolver outras atividades relacionadas com a área de competência da Coordenação-

Geral de Concursos e Provimento de Pessoal.

OUTROS REQUISITOS DESEJADOS

Ter conhecimento/experiência com aspectos legais e normativos em gestão de pessoas; Ter

conhecimento/experiência na elaboração de documentos oficiais, como notas técnicas, notas

informativas e ofícios; Ter conhecimento/experiência em gestão de projetos; Ter atuado em

projetos estratégicos da Administração Pública Federal será um diferencial; Ter conhecimento

em softwares de elaboração de dashboards (Power BI ou outros) Conhecimento dos pacotes

de  softwares  de  escritório,  tais  como editores  de  textos  (Word/Writer)  e  de  exibição  de

apresentações gráficas (PowerPoint/Impress), bem como planilhas eletrônicas (Excel/Calc). 

3. DO PROCESSO SELETIVO

3.1. DAS ETAPAS DO PROCESSO

3.1.1. Inscrição

Para se inscrever, o candidato deverá conhecer plenamente os termos do edital. A inscrição do candidato implicará o

conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá

alegar desconhecimento. Conforme determina a Instrução Normativa SGP nº 4, de 28 de dezembro de 2018, em seu art.

4º.

3.1.2. Análise Curricular

Prazo em que os currículos serão analisados pela Unidade e será realizado o agendamento das entrevistas.

3.1.3. Entrevista

As entrevistas visam a aferir se o candidato possui o conhecimento técnico desejado e o perfil profissional adequado para

o exercício  do cargo ou função em comissão de que trata o presente edital.  O candidato considerado não apto na

entrevista será eliminado do processo seletivo. 

3.1.4. Resultado

A escolha final do candidato é ato discricionário da autoridade responsável pela indicação, nomeação ou pela designação.

Na hipótese de não ser escolhido qualquer dos candidatos selecionados, o(a) Ministério da Economia poderá solicitar a

abertura de nova seleção. A qualquer tempo poder-se-á anular a designação do candidato, desde que verificada qualquer

incongruência nos documentos apresentados. As informações prestadas no currículo são de inteira responsabilidade do
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candidato, dispondo o(a) Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal (SGP) do direito de excluir do processo seletivo

aquele que fornecer dados comprovadamente inverídicos.

4. CRONOGRAMA

ETAPAS DATAS OBSERVAÇÕES

Inscrição De 11/04/2022 até o dia 29/04/2022 

Conforme determina a

Instrução Normativa SGP nº 4,

de 28 de dezembro de 2018,

em seu art. 4º, os currículos

dos(as) candidatos(as) deverão

estar cadastrados no Banco de

Talentos. Para cadastrar o

currículo no Banco de Talentos,

o (a) servidor(a) precisa ter o

aplicativo SouGov.br instalado

no celular. A partir da

plataforma (site ou app), o(a)

próprio(a) candidato(a)

efetivará a inscrição ao clicar

no campo "quero me

candidatar". A partir desse

comando, o currículo do(a)

candidato(a) cadastrado(a) na

plataforma digital será enviado

de forma automática pelo

sistema. 

Análise Curricular De 02/05/2022 até o dia 20/05/2022 
Avaliação dos currículos e

agendamento das entrevistas.

Entrevista De 23/05/2022 até o dia 10/06/2022 

A liberação da Autoridade

Responsável pela Gestão de

Recursos Humanos do Órgão do

servidor deve ser apresentada

no momento da entrevista,

conforme o formulário de

autorização anexo a este edital.

O não comparecimento à

entrevista na data, na hora e no

local definidos será considerado

como desistência por parte do

candidato, sendo ele

automaticamente eliminado do

processo seletivo. As

entrevistas serão realizadas de

forma presencial ou virtual, a

partir do dia 23 de maio de

2022.

Resultado De 13/06/2022 até o dia 20/06/2022 

O resultado do processo

seletivo será disponibilizado por

e-mail aos(às) candidatos(as)

selecionados(as)/participantes. 

5. DISPOSIÇÕES FINAIS

A escolha final do candidato é ato discricionário da autoridade responsável pela indicação, nomeação ou

pela designação. 

Na hipótese de não ser escolhido qualquer dos candidatos selecionados, o(a) Ministério da Economia poderá

solicitar a abertura de nova seleção. 

O recebimento da inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para o processo seletivo condas

neste edital. 

A qualquer tempo poder-se-á anular a designação do candidato, desde que verificada qualquer

incongruência nos documentos apresentados. 

As informações prestadas no currículo são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo o(a)

Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal (SGP) do direito de excluir do processo seletivo aquele que

fornecer dados comprovadamente inverídicos. 

O não comparecimento à entrevista na data, na hora e no local definidos será considerado como desistência

por parte do candidato, sendo ele automaticamente eliminado do processo seletivo. 
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