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Comissão Nacional de Energia Nuclear 

Edital n° 04/2020 
 

Processo seletivo para preenchimento de Chefe do Serviço de Administração de 

Contratos (SECON), código FCPE 101.1,  da Divisão de Suprimentos e Contratos 

(DISUC), da Coordenação-Geral de Administração e Logística (CGAL) da Comissão 

Nacional de Energia Nuclear (CNEN) (Rio de Janeiro – RJ) 

 

 

A CNEN está em busca de um servidor para atuar como Chefe do Serviço de 

Administração de Contratos (SECON), código FCPE 101.1, para gerenciar e administrar 

os contratos da Sede da CNEN e seus distritos. O servidor irá desempenhar suas atividades 

na Sede da CNEN, localizada no bairro de Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro – RJ. 

 

 

1-Requisitos Básicos  
1. Ser servidor efetivo ocupante de cargo de nível superior, regido pela Lei nº 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990;  

2. Ser estável no cargo, nos termos do § 3º do art. 20 da Lei nº 8.112, de 1990;  

3. Obedecer aos critérios para a a ocupação dos cargos de Funções Comissionadas do Poder 

Executivo - FCPE na administração pública federal direta, autárquica e fundacional, 

estabelecidos no Decreto n° 9.727/2019 

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

específicas;  

 

 

2-Requisitos Desejáveis 
 
I - nível de escolaridade: Superior Completo em Administração, Contabilidade, Direito ou áreas 

correlatas. 

II - conhecimentos: intermediários de Pacote Office: Excel, Word e Power Point; e 

III- experiência: na operação dos sistemas de Governo, a saber: SICAF; SIASG; SIAFI; Painel de 

Preços e etc. 

IV – Experiência com o gerenciamento de contratos administrativos abrangendo suas 

prorrogações, alterações e repactuações. 

 

 

3-Atribuições 
 
Na qualidade de Chefe do Serviço de Administração de Contratos  

 

I - Promover o diagnóstico de situações específicas dos contratos administrativos mantidos pela 

CNEN, orientando para as intervenções adequadas e as correções que se fizerem necessárias; 

II - Manter o controle permanente dos prazos de vigência dos contratos mantidos pelas 

CNEN/Sede e Distritos, promovendo a instrução processual visando suas prorrogações, de acordo 

com a legislação vigente; 

III - Efetuar e conferir todos os cálculos relativos a manutenção do equilíbrio econômico e 

financeiros dos contratos e suas repactuações; 

IV - Efetuar os registros das informações necessárias nos sistemas SIASG e SIAFI, dos 

Cronogramas orçamentários de todos os contratos, na forma da Legislação e manuais; 
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V - Elaborar e controlar todas as correspondências, informações e comunicações para as 

Auditorias Interna e Externa, para apreciação das instâncias superiores; 

VI - Dar apoio e orientar a chefia imediata em decorrência da realização de análises e mediante a 

apresentação formal de alternativas às decisões a serem tomadas; 

VII - Motivar e estimular ações adaptativas, corretivas e inovadoras, buscando a participações dos 

servidores com aceitação de novas responsabilidades; 

VIII – Publicar extratos de contratos e termos aditivos no Diário Oficial da União via SIASG; 

IX - Buscar a cooperação dos servidores e demais colaboradores, objetivando a integração e 

coesão interpessoal, de forma a atender as necessidades finalísticas da CNEN; 

X – Auxiliar na instrução dos processos sancionatórios. 

 

4- Seleção 

Os interessados devem enviar currículo para didep@cnen.gov.br com o assunto Processo 

Seletivo SECON 

 

O recebimento dos currículos será exclusivamente por e-mail, até 14/08/2020. 

 

O servidor deve atualizar o seu currículo no aplicativo SIGEPE Talentos, conforme art. 4º da 

Instrução Normativa SGP nº 4, de 28 de dezembro de 2018. 

 

Informações institucionais: www.cnen.gov.br 

A seleção será realizada em 2 (duas) etapas: 

17/08 a 21/08: análise dos currículos 

24/08 a 28/08: entrevista individual, via web-conferência, com os candidatos selecionados 
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