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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 
SECRETÁRIA EXECUTIVA 

SUBSECRETARIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS 

 
 

EDITAL DE SELEÇÃO 
 
A Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas - CGGP, da Secretaria de Orçamento e Administração 
- SOAD, do Ministério das Comunicações - MCOM, está selecionando servidores públicos federais 
e/ou empregados públicos federais para ocupar cargos/funções comissionados na área de Gestão 
de Pessoas, em Brasília/DF. 
 
1 - CARGOS 
 
1.1 - Perfil: Desenvolvimento de Pessoas  
VAGA  - Chefe do Serviço de Capacitação e Avaliação (FCPE 101.1) 
 
 
2 - PÚBLICO ALVO 
 
Servidores públicos do Poder Executivo Federal, em exercício no Distrito Federal, ocupantes de 
cargo efetivo de nível médio ou superior, regido pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 
 
 
3 - REQUISITOS 
 
3.1 - GERAIS (OBRIGATÓRIOS PARA TODOS OS CARGOS) 
- Ser titular de cargo de provimento efetivo no nível médio ou superior, regido pela Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990. 
- Cumprir jornada semanal de 40 (quarenta) horas semanais, resguardadas as disposições legais 
específicas; 
- Não estar em estágio probatório; 
- Atender o disposto no art. 2º do Decreto nº 9.727, de 15 de março de 2019. 

 
3.2 - ESPECÍFICOS 
3.2.1 - VAGA  - Serviço de Capacitação e Avaliação 
- Mínimo 2 anos de experiência em capacitação e /ou avaliação de pessoas no governo federal; 
- Desejável formação em Psicologia, Pedagogia, Administração ou Gestão de Recursos Humanos. 
 
 
4 - PERFIL DESEJADO 
 
4.1 - VAGA  - Serviço de Capacitação e Avaliação 
O profissional de Gestão de Pessoas deve ter um perfil dinâmico, estratégico, com capacidade de 
visão sistêmica, flexibilidade, foco em resultados e comunicação assertiva. Deve possuir 
conhecimentos da área de gestão de pessoas, capacitação e avaliação de pessoas. Habilidade para 
lidar com pessoas, contextos complexos e soluções de problemas. 

 
Competências Regimentais 
Levantamento de Necessidades de Capacitação; ações de treinamento e desenvolvimento; 
intercâmbio e parcerias com instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais, 
especializadas em treinamento e desenvolvimento de pessoas; Avaliação de Desempenho 
Individual, para fins de estágio probatório, progressão e promoção, gratificação de desempenho e 
qualificação. 

 
 
5 - ORGANOGRAMA - COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS 
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6 - INSCRIÇÕES 
 
O candidato deverá, exclusivamente, enviar currículo para o e-mail cggp.mcom@mctic.gov.br 
com o assunto “Processo Seletivo CODEP”. No corpo do e-mail informar para qual das vagas quer 
concorrer. 
 
7 - ETAPAS 
 
Candidatura: 14/01/2021 a 24/01/2021 
Análise Curricular: 25/01/2020  
Entrevistas:  26/01/2021 a 29/01/2021 
Resultado Final: 01/02/2021 
 
Observações: 
- O retorno aos candidatos, bem como a convocação para as próximas etapas, será feito por meio 
do e-mail do candidato. 
- Os candidatos selecionados serão movimentados por meio do instituto da Requisição, com 
amparo no art. 60, inc. II-C, da Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019. 
 
 
 

ALESSANDRA XAVIER NUNES 
COORDENADORA-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS 

CGGP/SOAD/MCOM 
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