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SELEÇÃO DE COLABORADOR PARA A SECRETARIA-EXECUTIVA DA CASA CIVIL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

DIRETORIA DE GOVERNANÇA, INOVAÇÃO E CONFORMIDADE – DIGOV 

INTRODUÇÃO: Sobre a Casa Civil da Presidência da República  

A Casa Civil da Presidência da República tem suas competências definidas no art. 1º do Anexo do Decreto 
no 9.678, de 2 de janeiro de 2019 (posteriormente alterado pelo Decreto no 9.979, de 2019 e pelo Decreto 
10.372, de 2020): 

Assistir diretamente o Presidente da República no desempenho de suas atribuições, especialmente: 

• na coordenação e na integração das ações governamentais; 

• na análise do mérito, da oportunidade e da compatibilidade das propostas, inclusive das matérias 
em tramitação no Congresso Nacional, com as diretrizes governamentais 

• na avaliação e no monitoramento da ação governamental e da gestão dos órgãos e das entidades 
da administração pública federal; 

• na coordenação e no acompanhamento das atividades dos Ministérios e da formulação de 
projetos e políticas públicas. 

Por sua vez, as atribuições da DIGOV estão estabelecidas no art. 6º do Anexo do mesmo Decreto: 

I. acompanhar a implementação e as respostas, pelas unidades da Casa Civil da Presidência da 
República, às demandas do Tribunal de Contas da União e da Secretaria de Controle Interno da 
Secretaria-Geral da Presidência da República;            

II. coordenar e articular as manifestações sobre as demandas de órgãos de controle nas questões 
transversais de políticas públicas que envolvam outros órgãos do Poder Executivo federal;           

III. elaborar as respostas a requerimentos de informação do Congresso Nacional dirigidos à Casa Civil 
da Presidência da República;            

IV. secretariar os colegiados coordenados pela Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da 
República;            

V. subsidiar a tomada de decisão em relação aos órgãos colegiados coordenados ou integrados pela 
Casa Civil da Presidência da República; 

VI. acompanhar o funcionamento dos órgãos colegiados da administração pública federal direta, 
autárquica e fundacional;             

VII. prestar subsídios ao Secretário-Executivo da Casa Civil da Presidência da República no que se 
refere a questões orçamentárias e financeiras da Casa Civil da Presidência da República;             

VIII. subsidiar a Casa Civil da Presidência da República nas decisões relacionadas com as questões 
orçamentárias e financeiras do Poder Executivo federal;            

IX. apoiar os processos de gestão das estruturas de governança e estratégia da Casa Civil da 
Presidência da República;            

X. planejar e orientar as atividades corporativas da área de governança, risco e integridade no 
âmbito da Casa Civil da Presidência da República, em articulação com a Secretaria de Controle 
Interno da Secretaria-Geral da Presidência da República;            

XI. identificar, sugerir e acompanhar as ações de inovação, de modernização e de melhoria dos 
processos da Casa Civil da Presidência da República;           
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XII. zelar pela conformidade dos procedimentos praticados pela Secretaria-Executiva, em articulação 
com as demais unidades da Casa Civil da Presidência da República;            

XIII. implementar o programa de integridade da Casa Civil da Presidência da República;            
XIV. planejar, orientar e coordenar as atividades de disseminação da cultura de conformidade, de 

prevenção de incidentes de fraude, de controles internos e de análise de integridade, no âmbito 
da Casa Civil da Presidência da República;         

XV. assessorar os demais órgãos da Casa Civil da Presidência da República: 
a. na gestão do acesso às informações produzidas ou custodiadas pelo órgão; e 
b. nos assuntos relativos à Comissão Mista de Reavaliação de Informações; 

XVI. coordenar e articular as ações afetas à publicação de dados abertos; e           
XVII. exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Secretário-Executivo da Casa Civil da 

Presidência da República. 
 

1. Sobre os cargos do processo seletivo 

Os cargos que são objeto deste processo seletivo fazem parte da estrutura da Diretoria de Governança, 
Inovação e Conformidade da Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República - 
DIGOV/SE/CC-PR. As atividades serão exercidas sem função (DAS, FCPE, FG, GR e etc) na Coordenação-
Geral selecionada pelo candidato. 

A DIGOV possui quatro Coordenações-Gerais, sendo 8 (oito) vagas disponíveis, distribuídas conforme a 
seguir: 

• Coordenação-Geral de Governança (CGGOV) – 2 (duas) vagas; 

• Coordenação-Geral de Conformidade (CGCONF) – 2 (duas) vagas; 

• Coordenação-Geral de Modernização e Inovação (CGMIN) –  2 (duas) vagas; e 

• Coordenação-Geral de Gestão do Acesso a Informação (CGGAI) –  2 (duas) vagas. 
 
O servidor poderá escolher até duas Coordenações para se candidatar. 

2. Quem pode participar 

Este processo seletivo é aberto a servidores públicos de qualquer esfera ou Poder, desde que cumpram 
os demais requisitos previstos neste regulamento.  

3. Pré-requisitos do cargo 

• Possuir diploma de graduação de nível superior, emitido por instituição reconhecida pelo MEC;  
• Possuir experiência profissional de no mínimo 3 (três) anos em órgãos da administração pública;  
• Possuir experiência no pacote Office365 (Teams, Outlook, Word, Excel, Powerpoint). 

 
4. Remuneração 

O servidor selecionado para exercício na CGGOV/DIGOV/SE receberá a remuneração do seu cargo efetivo 
em seu órgão de origem. 
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5. Perfil desejado 

O profissional deve possuir boa capacidade de análise, síntese e escrita, visando à elaboração de notas 
técnicas e pareceres sobre os diversos assuntos atributos à DIGOV. As competências que representam o 
perfil desejado estão descritas na tabela abaixo:  

Competência Descrição 

Orientação por 
valores éticos 

Age de acordo com princípios e valores morais que norteiam o exercício da função 
pública tais como responsabilidade, integridade, retidão, transparência e equidade 
na gestão pública.  

Articulação 
Cria e mantém redes de suporte e cooperação com atores intra e 
interorganizacionais para o alcance de objetivos comuns e para fortalecer a imagem 
da Casa Civil na Administração Pública e a sociedade.  

Comunicação 
Expressa-se de forma clara, precisa e objetiva, tanto verbalmente quanto por 
escrito, utilizando recursos eficazes para uma boa comunicação. Sabe ouvir 
atentamente e argumentar com coerência, facilitando a interação entre as partes.  

Organização 
Capacidade de realizar de forma organizada e eficiente as rotinas de trabalho 
estabelecidas na Coordenação-Geral e, na medida do possível, apresentar e 
desenvolver melhorias aos processos de trabalho. 

Solução de 
problemas 

Age ativamente diante dos problemas, com base em seu conhecimento e 
experiência profissional, para solucioná-los de forma responsável e inovadora. Cria, 
integra e compartilha os conhecimentos gerados, estimulando seu uso, reuso e 
redistribuição.  

Flexibilidade 

Lida com várias demandas e temas simultaneamente, sem perder foco ou energia. 
Adapta seu comportamento aos novos desafios e às mudanças contínuas no 
ambiente e as suas ideias diante de novas informações ou realidades, desde que 
sejam coerentes.  

Proatividade Adota medidas para evitar ou resolver problemas antes que sucedam. 

Trabalho em 
equipe 

Possui perfil para trabalhar em conjunto, em ambiente dinâmico, para atingir 
objetivos em comum. 

 
6. Coordenações-Gerais da DIGOV/SE 
6.1. A Coordenação-Geral de Governança - CGGOV 

 
6.1.1. Competência técnica desejável 
✓ Operar o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) para elaborar ofícios, despachos e notas 

técnicas; e 
✓ Conhecimento sobre controles internos administrativos e relacionamento com órgãos internos 

e externos de controle (CGU, TCU, MPF, Congresso). 
 

6.1.2. Atribuições e responsabilidades: 
✓ Elaborar ofícios, despachos, notas técnicas e pareceres relacionados aos assuntos de 

competência da DIGOV; 
✓ Receber oitivas, requisição de informações, notificação de acórdãos, despachos e demais 

comunicações do Tribunal de Contas da União para análise e avaliação das providências cabíveis; 
✓ Monitorar o atendimento tempestivo das demandas dos órgãos de controle; 
✓ Prestar apoio às equipes de auditoria da Secretaria de Controle Interno da Presidência da 

República e dos órgãos de controle externos; 
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✓ Estabelecer medidas de governança e mecanismos necessários ao monitoramento da Prestação 
de Contas do Presidente da República (PCPR). 

✓ Articular com órgãos setoriais para adoção de medidas para o atendimento às recomendações 
e alertas expedidos pelo Tribunal de Contas da União (TCU).  

✓ Articular com todas as áreas da Casa Civil da Presidência da República para levantar os subsídios 
necessários à preparação de resposta e atendimento tempestivo aos requerimentos de 
informação do Congresso Nacional dirigidos à Casa Civil da Presidência da República;  

✓ Gerenciar o Sistema Governa – Módulo Colegiados com as informações acerca dos colegiados 
não remunerados da administração pública federal; 

✓ Conduzir as atividades necessárias visando a indicação e substituição de representantes da Casa 
Civil para os colegiados não remunerados; 

✓ Conduzir as atividades necessárias para a designação de membros nos colegiados não 
remunerados coordenados pela Casa Civil da Presidência da República; 

✓ Cadastrar e atualizar os usuários de ministérios responsáveis pela utilização do Sistema Governa 
- Módulo Colegiados; 

✓ Disponibilizar em transparência ativa as informações referentes aos colegiados não 
remunerados coordenados ou integrados pela Casa Civil da Presidência da República; 

✓ Elaborar minutas de atos normativos (Exposição de Motivos, Decretos, Portarias, Regimento 
Interno e etc.). 
 

6.2. A Coordenação- Conformidade – CGCONF 
 

6.2.1. Competência técnica desejável 
✓ Operar o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) para elaborar ofícios, despachos e notas 

técnicas; 
✓ Conhecimento em Planejamento Estratégico Institucional; 
✓ Conhecimento em Gestão de Riscos; e 
✓ Conhecimento em Programa de Integridade Institucional. 

 
6.2.2. Atribuições e responsabilidades: 
✓ Elaborar minutas de atos normativos (Exposição de Motivos, Decretos, Portarias, 
✓ Regimento Interno, Ofícios, Despachos, Notas Técnicas, Pareceres e etc.); 
✓ Atuar na gestão e monitoramento do Planejamento Estratégico Institucional; 
✓ Atuar na gestão e monitoramento de Gestão de Riscos; 
✓ Atuar na gestão e monitoramento do Programa de Integridade Institucional. 

 
6.3. A Coordenação-Geral Modernização e Inovação - CGMIN 

 
6.3.1. Competência técnica desejável 
✓ Conhecer sobre o Sistema de Organização e Inovação Institucional (Siorg) e seus normativos; 
✓ Conhecimento em modelagem e mapeamento de processos; 
✓ Conhecimento em metodologias de Planejamento Estratégico Institucional  
✓ Conhecimento em metodologias para a implantação e acompanhamento de indicadores de 

gestão institucional (SMART)  
✓ Conhecimento em aplicação de metodologias de inovação; 
✓ Operar o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) para elaborar ofícios, despachos e notas 

técnicas. 
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6.3.2. Atribuições e responsabilidades: 
✓ Levantar subsídios necessários ao acompanhamento de processos de trabalho, planejamento 

estratégico e proposição de melhorias à inovação institucional;  
✓ Atuar em projetos de redesenho e melhoria de processos de negócio; 
✓ Apoiar as unidades da CC na implantação de seus processos de negócio por meio de capacitações 

e orientações associadas ao BPM; 
✓ Prestar consultorias às unidades da CC para a estruturação, e seleção de plataformas de 

tecnologia da informação voltadas ao aperfeiçoamento de seus processos de negócio; 
✓ Apoiar atividades voltadas a inovação institucional por meio da realização de oficinas e a 

aplicação de metodologias como do design thinking ou a pesquisa etnográfica. 
 

6.4. A Coordenação- Conformidade - CGGAI 
6.4.1. Competência técnica desejável 
✓ Amplo conhecimento da aplicação da Lei de Acesso à Informação - Lei nº 12.527/2011 e decretos 

regulamentadores, com experiência comprovada no atendimento de demandas de acesso à 
informação; 

✓ Operar o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) para elaborar ofícios, despachos e notas 
técnicas. 
 

6.4.2. Atribuições e responsabilidades: 
✓ Tratamento dos pedidos e recursos de acesso à informação dirigidos à Casa Civil da Presidência 

da República e à Comissão Mista de Reavaliação de Informações (CMRI); 
✓ Tratamento das demandas de ouvidoria destinadas à Coordenação-Geral de Gestão de Acesso 

à Informação (CGGAI) e à Comissão Mista de Reavaliação de Informações (CMRI); 
✓ Articular com todas as áreas da Casa Civil da Presidência da República à preparação de resposta 

e atendimento tempestivo aos pedidos e recursos de acesso à informação, bem como às 
demandas de ouvidoria, dirigidos ao Órgão; 

✓ Realizar o atendimento tempestivo das demandas dos órgãos da Casa Civil, referentes a pedido 
de acesso à informação e informações classificadas; 

✓ Elaborar ofícios, despachos, notas técnicas e pareceres relacionados aos assuntos de 
competência da CGGAI e da CMRI; 

✓ Acompanhar as informações disponibilizadas em transparência ativa, no portal da Casa Civil da 
Presidência da República; 

✓ Elaborar minutas de atos normativos pertinentes as atividades da CMRI (Regimento Interno, 
Resoluções, Portarias e etc.). 

 
7. Inscrições  

O recebimento de currículos será restrito ao período entre o dia 29/03/2021 e o dia 12/04/2021. O 
candidato deverá encaminhar o seu currículo para o endereço de e-mail da Coordenação-Geral 
selecionada: 

• CGGOV: governanca.casacivil@presidencia.gov.br 

• CGCONF: cgconf.casacivil@presidencia.gov.br 

• CGMIN: cgmin.casacivil@presidencia.gov.br  

• CGGAI: cggai.casacivil@presidencia.gov.br  

mailto:governanca.casacivil@presidencia.gov.br
mailto:cgconf.casacivil@presidencia.gov.br
mailto:cgmin.casacivil@presidencia.gov.br
mailto:cggai.casacivil@presidencia.gov.br


6 
 

8. Etapas e prazos da seleção  

As etapas do processo de seleção estão apresentadas no quadro abaixo. O cronograma pode sofrer 
alterações a qualquer momento e, quando for este o caso, as informações serão enviadas por e-mail aos 
candidatos.  

Etapa Atividade Descrição 

Avaliação curricular 

Inscrições 

Os candidatos devem preencher formulário em anexo e 
enviar para o endereço de e-mail da respectiva 
Coordenação-Geral: 

• CGGOV: governanca.casacivil@presidencia.gov.br 

• CGCONF: cgconf.casacivil@presidencia.gov.br 

• CGMIN: ronaldo.nogueira@presidencia.gov.br 

• CGGAI: kassia.prado@presidencia.gov.br 
 

Avaliação 
curricular 

Avaliação das informações fornecidas na inscrição. Os 
critérios estão descritos no Anexo 1 deste documento. Não 
haverá divulgação de nota preliminar dos candidatos. 
 

Divulgação do 
resultado da 
avaliação 
curricular 

Comunicação, por e-mail aos candidatos, dos aprovados na 
etapa de análise curricular 

Entrevista 

Entrevista final 
Os aprovados na etapa de análise documental entrevistados 
pelos responsáveis pela escolha e nomeação do profissional 
 

Comunicação do 
resultado final 

Comunicação do resultado do processo seletivo aos 
aprovados na etapa de análise documental 
 

* A lista de documentos comprobatórios que devem ser apresentados pelos candidatos pré-selecionados 
serão divulgados junto com o resultado final da avaliação curricular.  

9. Informações gerais  

• As etapas presenciais serão por videoconferência;  
• As despesas decorrentes da participação em todas as etapas e procedimentos são de 

responsabilidade do participante;  
• As informações sobre o processo seletivo serão divulgadas por e-mail.  

Dúvidas sobre o processo deverão ser esclarecidas por meio do e-mail 
governanca.casacivil@presidencia.gov.br  

10. Fundamentação legal  
Este processo tem sua fundamentação legal no art. 2º da Lei 9.007 de 17 de março de 1995, no qual 
define que “as requisições de servidores de qualquer órgão ou entidade da Administração Pública 
Federal para a Presidência da República são irrecusáveis. ” 

  

mailto:governanca.casacivil@presidencia.gov.br
mailto:cgconf.casacivil@presidencia.gov.br
mailto:ronaldo.nogueira@presidencia.gov.br
mailto:kassia.prado@presidencia.gov.br
mailto:governanca.casacivil@presidencia.gov.br
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ANEXO I MODELO DE CURRÍCULO 

Nome: ________________________________________________________________________ 
Endereço residencial: _____________________________________CEP: __________________ Bairro: 
__________________________ Cidade: _________________________ UF: __________ Naturalidade: 
____________________________Nacionalidade: _________________________ Data de nascimento: 
___ /___ /___ Idade: _______ Estado Civil: _________________________ Cargo: 
________________________________________________________________________ 
Secretaria/departamento/seção: __________________________________________________ Órgão de 
lotação: ____________________________________ SIAPE: ____________________ Telefone celular: 
(__) __________________ Telefone comercial: (__) _____________________ E-mail institucional: 
______________________ E-mail: pessoal: __________________________ Ocupante de DAS/FCPE: Sim 
(__) Não (__) Qual? ______________________________________  

1. FORMAÇÃO ACADÊMICA (certificação, graduação, especialização 360h/pós-graduação, começando 
pelo último cursado).  

2. HISTÓRICO PROFISSIONAL (três últimos empregos, começando pelo atual: cargo, data de admissão e 
exoneração, descrição das atividades desenvolvidas, experiência adquirida).  

3. CURSOS COMPLEMENTARES (começando pelo último cursado: curso, instituição de ensino, carga 
horária e data de conclusão).  

4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS (qualquer outra informação que queira incluir).  

Declaro que as informações aqui prestadas são verdadeiras e que responderei por qualquer falsidade ou 
inexatidão, na forma da legislação.  

 


