
     
 
 
 
 
Presidência da República 

Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos 
 

Edital de Oportunidade nº 1/2021 – SAE/PR 
 
 

Chamamento Público para Requisição de Servidores Federais interessados em 

compor a equipe da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos 

 

1. SOBRE A UNIDADE 

1.1 A Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos, em razão do disposto no Decreto 

nº 10.244, de 13 de fevereiro de 2020, tornou-se diretamente subordinada ao 

Senhor Presidente da República, aspecto de extrema importância para o melhor 

cumprimento de suas competências. A secretaria tem por missão de formular 

estratégias de Estado e políticas públicas de longo prazo para apoiar o 

Presidente da República em iniciativas que impulsionem o desenvolvimento 

nacional, estuda diversos temas estratégicos.  

 

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

2.1. Ficam abertas, até o dia 31/08/2021, as inscrições para ocupação de 2 vagas, 

por meio do instituto da requisição, para compor a força de trabalho da 

Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE/PR), na Diretoria de Desenvolvimento 

Econômico e Social. 

2.2. Apesar de não haver gratificações adicionais, a requisição de servidores 

públicos federais assegura todos os direitos e vantagens a que o servidor faça 

jus no órgão ou entidade de origem (Parágrafo único do art. 2º da Lei nº 9.007, 

de 1995). 

 

3. DOS REQUISITOS GERAIS 

3.1 Ser titular de cargo de provimento efetivo no Poder Executivo Federal, regido 

pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990;  

3.2 Estar em efetivo exercício no Distrito Federal;  

3.3 Não estar em exercício na Presidência da República ou em órgãos e entidades 
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a ela vinculada. 

 

4. DAS PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES  

4.1. Vaga 1: Monitoramento econômico  

4.1.1. Acompanhar temas econômicos correntes no Brasil e no mundo; 

4.1.2. Acompanhar pautas econômicas no Congresso Nacional; 

4.1.3. Elaborar documentos de assessoria (panoramas e notas informativas) 

sobre temas e questões acompanhadas; 

4.1.4. Participar de reuniões de equipe e, eventualmente, de estudos 

multidisciplinares realizados em grupo. 

4.2. Vaga 2: Monitoramento de Infraestrutura 

4.2.1. Acompanhar temas de infraestrutura correntes no Brasil e no mundo; 

4.2.2. Acompanhar pautas relacionadas à infraestrutura no Congresso 

Nacional; 

4.2.3. Elaborar documentos de assessoria (panoramas e notas informativas) 

sobre temas e questões acompanhadas; 

4.2.4. Participar de reuniões de equipe e, eventualmente, de estudos 

multidisciplinares realizados em grupo. 

 

5. DOS REQUISITOS, EXPERIÊNCIAS E COMPETÊNCIAS DESEJÁVEIS 

5.1 Vaga 1: Monitoramento Econômico 

5.1.1 Formação: Nível superior em qualquer área; 

5.1.2 Desejável graduação ou experiência na área econômica; 

5.1.3 Gestão do conhecimento; 

5.1.4 Gestão da mudança. 
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5.2  Vaga 2: Monitoramento de Infraestrutura 

 5.2.1  Formação: Nível superior em qualquer área;  

 5.2.2  Desejável formação em Engenharia; 

 5.2.3  Gestão do conhecimento; 

 5.2.4  Gestão da mudança. 

  

6. DA INSCRIÇÃO 

6.1 Para participar deste Edital de Oportunidades, o candidato deverá: 

6.1.1 Preencher o formulário de autoavaliação de conhecimentos e habilidade 

da vaga pretendida;  

6.1.1.1 Formulário Vaga 1: Monitoramento Econômico, link 

https://forms.office.com/r/zkh7a6xLMj 

 

6.1.1.2 Vaga 2: Monitoramento de Infraestrutura, link 

https://forms.office.com/r/C6kb82fkqf 

 

6.1.2 Enviar o currículo para o e-mail oportunidades.sae@presidencia.gov.br 

com com o assunto Chamada SAE – Vaga 1 ou Chamada SAE – Vaga 2, tendo 

como anexo o currículo gerado pela plataforma Sigepe Banco de Talentos 

(https://bancodetalentos.economia.gov.br) e/ou em PDF (em caso de 

indisponibilidade do sistema).  

6.1.3 O prazo para o preenchimento do formulário de autoavaliação de 

conhecimentos e habilidades, bem como para o envio do currículo, é 

31/08/2021. 

6.2 As inscrições que não corresponderem aos critérios técnicos exigidos neste 

Edital de Oportunidade serão desconsideradas. 

 

7. DO PROCESSO SELETIVO 

7.1 O processo seletivo terá 3 etapas: 
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Etapa 1: Análise dos dados extraídos do formulário de autoavaliação de 

conhecimentos e habilidades; 

Etapa 2: Análise curricular; e 

Etapa 3: Entrevista. 

7.2 Não será fornecido qualquer documento comprobatório de análise de 

desempenho do candidato no processo seletivo. 

 

8. DA PROTEÇÃO DE DADOS 

8.1 A coleta dos dados pessoais dos candidatos tem por finalidade específica 

a inscrição e seleção para as vagas estipuladas neste Edital de Oportunidade, 

tendo como base legal o inciso II do art. 7º, cumulado com o caput do art. 23 da 

Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD), para fins de 

cumprimento do art. 17 do Anexo I do Decreto nº 9.982, de 20 de agosto de 

2019; 

8.2 A SAE assegura o tratamento dos dados pessoais dos candidatos 

conforme preconiza a LGPD, com a garantia de respeito aos direitos do titular; 

8.3 Apenas as pessoas e órgãos estritamente necessários para a realização 

da seleção terão acesso aos currículos e, por sua vez, aos dados constantes neles 

e na inscrição do candidato; 

8.4 Os currículos poderão ser mantidos por um período de até 12 (doze) 

meses no banco de dados da SAE para novas oportunidades. 

 

9.   DAS INFORMAÇÕES GERAIS 

9.1 O processo de seleção será conduzido pela Diretoria de Desenvolvimento 

Econômico e Social.  

9.2 Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela SAE/PR, 

com o auxílio da DIGEP/SA/SE/SG/PR. 

9.3  Para informações adicionais, entrar em contato com Marcelo Conforto 

de Alencar Moreira, por meio do e-mail oportunidades.sae@presidencia.gov.br 

9.4 Este edital entrará em vigor na data de sua publicação. 


