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1 INTRODUÇÃO

O Departamento de Política de Pessoal e Previdência Complementar de Estatais - DEPEC divulga
oportunidade de processo seletivo para ocupação da DAS 101.3. As vagas são para servidor público, do
quadro do ministério ou de qualquer órgão/entidade de nível superior.

O local de exercício do selecionado dar-se-á na Coordenação-Geral de Política de Pessoal de Estatais –
CGPPE, em Brasília/DF.

Esse edital não é válido para as movimentações para composição de força de trabalho na modalidade não
consensual (Portaria 282/2020). 

2 SOBRE A UNIDADE

Criada pelo Decreto nº . 8.818, de 21 de julho de 2016, a SEST - Secretaria de Coordenação e
Governança das Empresas Estatais, da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e
Mercados do Ministério da Economia atua sobre as empresas públicas e as sociedades de economia
mista nas quais a União detém, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto.

As atividades desenvolvidas na SEST visam ao fortalecimento das empresas estatais federais, por meio
do aumento da sua eficácia e transparência, e à observância à Lei de Responsabilidade das Estatais, Lei
nº  13.303, de 30 de junho de 2016, e ao Decreto 8.945, de 27 de dezembro de 2016, que a regulamenta
no âmbito das empresas da União, bem como a outros dispositivos legais e infralegais aplicáveis.

O DEPEC, é um dos três departamentos vinculados à Secretaria de Coordenação e Governança das
Empresas Estatais - SEST, que é vinculada a Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e
Mercados - SEDDM do Ministério da Economia.

O DEPEC tem por atribuição, sob o ponto de vista de governança, analisar as propostas, orientar e
coordenar as atividades referentes à remuneração, aos benefícios e às vantagens dos empregados das
empresas estatais federais.

3 SOBRE A(S) VAGA(S) / OPORTUNIDADE(S)

O processo seletivo tem o objetivo de selecionar um servidor, ocupante de cargo efetivo de nível
superior, ativo e em efetivo exercício, regido pela Lei nº  8.112, de 11 de dezembro de 1990, para
designação da DAS 101.3. A Função é vinculada à Coordenação-Geral de Política de Pessoal de Estatais
– CGPPE, vinculada ao DEPEC, que possui as seguintes atribuições:

1. Coordenar as atividades relativas à promoção da articulação e da integração de políticas de
pessoal;

2. Propor diretrizes e parâmetros de atuação das políticas de pessoal das empresas estatais;

3. Elaborar manifestação do DEPEC sobre propostas de estatais, encaminhadas pelos Ministérios
Supervisores, relativas ao quantitativo de pessoal próprio - QP, acordo coletivo de trabalho -
ACT, programa de desligamento voluntário – PDV de empregados, planos de cargos e salários -
PCS, benefícios de empregados, criação e remuneração de funções de confiança e cargos em
comissão, que compõe o plano de funções – PF da estatal e participação dos empregados nos
lucros ou resultados – PLR; e

4. Estabelecer padrões das informações do módulo Perfil de Pessoal das Estatais - PPE, do Sistema
de Informações das Empresas Estatais - SIEST.

4 ÁREA DE ATUAÇÃO

Governança de Política de Pessoal de Estatais.

5 ATRIBUIÇÕES

Planejar, executar e gerir as atividades relacionadas as análise das propostas elaboradas pelas
estatais federais sobre planos de cargos e salários, planos de funções (funções de confiança e
cargos em comissão) e quantitativo de pessoal, observando as normas legais e infralegais, e as
diretrizes da Secretaria;

Coordenar ações para o estabelecimento de padrões das informações do módulo Perfil de Pessoal
das Estatais - PPE, do Sistema de Informações das Empresas Estatais - SIEST;

Gerenciar a equipe, com ênfase na gestão por resultados, por meio de ações que assegurem o
desenvolvimento das pessoas e manutenção de um bom clima organizacional, em conformidade
com as diretrizes do departamento

Prospectar e desenvolver estratégias para melhoria contínua dos serviços sob sua gestão;

Propor e gerir metas e indicadores estabelecidos de acordo com as diretrizes do departamento;

Participar de reuniões para orientação na elaboração de propostas relacionadas aos temas
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listados acima;

Elaborar respostas de questionamentos por órgãos de controle, ou por qualquer outra entidade ou
cidadão, relativos a política de pessoal das estatais; 

Identificar e gerir os riscos relacionados às atividades sob sua gestão; e

Propor e acompanhar a formulação de diretrizes e parâmetros relacionadas à política de pessoal
de estatais.

6 REQUISITOS GERAIS

6.1 Perfil Desejável

Experiência em gerenciamento de equipe;

Bom relacionamento interpessoal;

Organização e pró-atividade;

Ética e integridade;

Trabalho em equipe;

Comprometimento com prazos;

Ter foco em resultados;

Capacidade analítica;

Aptidão para comunicação escrita, segundo a norma padrão.

6.2 Antinepotismo -  Lei Complementar nº  64/90

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.

6.3 Liberação da Chefia Imediata

Todos o(a) candidato(a) deverão apresentar a liberação da chefia imediata, conforme o formulário de
autorização anexo a este edital, de acordo com a política de liberação do seu órgão/entidade de
exercício. O candidato que não obtiver a liberação será eliminado do processo na etapa de análise
curricular. A liberação constante no anexo deverá ser encaminhada junto com o currículo. 

6.4 Candidatos Externos ao Ministério da Economia

Os candidatos que não pertencem ao quadro do Ministério da Economia deverão consultar a unidade de
movimentação do respectivo Órgão de origem para verificar a legislação e políticas de movimentação
específicas do seu cargo, carreira e Órgão, além de assegurar-se, previamente à participação no
processo seletivo, quanto à possibilidade de movimentação.

7 REQUISITOS ESPECÍFICOS

Conhecimento em Word, Excel e Powerpoint;

Formação acadêmica em qualquer área, mas, preferencialmente, em Administração, Contabilidade,
Economia, Direito, Estatística ou Analista de Sistemas; e

Atender aos critérios de elegibilidade previstos nos art. 2º  e 3º  do Decreto nº  9.727 de 15 de
março de 2019, transcritos a seguir:

Critérios gerais para ocupação de DAS ou de FCPE
Art. 2º São critérios gerais para a ocupação de DAS ou de FCPE:
I - idoneidade moral e reputação ilibada;
II - perfil profissional ou formação acadêmica compatível com o cargo ou a função
para o qual tenha sido indicado; e
III - não enquadramento nas hipóteses de inelegibilidade previstas no inciso I
do caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 .
Parágrafo único. Os ocupantes de DAS ou de FCPE deverão informar prontamente
a superveniência da restrição de que trata o inciso III do caput à autoridade
responsável por sua nomeação ou designação.
Ocupação de DAS e FCPE de níveis 2 e 3
Art. 3º Além do disposto no art. 2º, os ocupantes de DAS ou de FCPE de níveis 2 e 3
atenderão, no mínimo, a um dos seguintes critérios específicos:
I - possuir experiência profissional de, no mínimo, dois anos em atividades
correlatas às áreas de atuação do órgão ou da entidade ou em áreas relacionadas
às atribuições e às competências do cargo ou da função;
II - ter ocupado cargo em comissão ou função de confiança em qualquer Poder,
inclusive na administração pública indireta, de qualquer ente federativo por, no
mínimo, um ano;
III - possuir título de especialista, mestre ou doutor em área correlata às áreas de
atuação do órgão ou da entidade ou em áreas relacionadas às atribuições do cargo
ou da função;
IV - ser servidor público ocupante de cargo efetivo de nível superior ou militar do
círculo hierárquico de oficial ou oficial-general; ou
V - ter concluído cursos de capacitação em escolas de governo em áreas correlatas
ao cargo ou à função para o qual tenha sido indicado, com carga horária mínima
acumulada de cento e vinte horas.

8 INSCRIÇÕES

Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer plenamente os termos do edital e certificar-se
de que é capaz de comprovar o atendimento a todos os requisitos gerais e específicos, além das
qualificações técnica que indicar, bem como ter ciência de eventuais perdas de gratificação decorrentes
do processo de movimentação.

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 , os
currículos dos candidatos deverão estar cadastrados no Banco de Talentos do SIGEPE
<https://bancodetalentos.economia.gov.br/#/login-web>. Os currículos devem ser salvos em PDF e
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encaminhados para o endereço eletrônico <sest.depec@economia.gov.br>, colocando no título do e-
mail o número do edital.

Serão desconsiderados os currículos dos candidatos elaborados em outras plataformas, salvo
quando indisponibilidade do Banco de Talentos do SIGEPE. Neste caso, serão aceitos currículos em
outros formatos, com preferência à plataforma lattes do CNPQ
<https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/pkg_cv_estr.inicio>, devendo o(a) candidato(a) enviar espelho do
registro de indisponibilidade anexo ao e-mail de candidatura. 

Os postulantes para cargos comissionados sem vínculo que não possuem matrícula no Sigac/Sigepe
poderão redigir o currículo em outra ferramenta, com preferência à plataforma lattes do
CNPQ <https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/pkg_cv_estr.inicio>. 

9 LOCALIZAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA ENTREVISTA

Entrevista realizada por videoconferência, pelo software Microsoft Teams.

10 CRONOGRAMA

 1º  Etapa Até o dia 25/05/2021 Recebimento de currículos e da liberação da chefia. 

 2º  Etapa Até o dia 28/05/2021 Agendamento e realização de entrevistas. 

 Resultado Até o dia 31/05/2021 O resultado do processo seletivo será disponibilizado por e-mail aos(às) candidatos(as) selecionados(as)/participantes. 

 

11 CANAIS PARA EVENTUAIS DÚVIDAS SOBRE ESTE PROCESSO SELETIVO

Telefone: �  61-2020-5088

E-mail: sest.depec@eonomia.gov.br

12 INFORMAÇÕES E OBSERVAÇÕES ADICIONAIS (OPCIONAL)

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 ME 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
DEPEC/SEST/ME 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. 

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. 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente 

CHEFIA DA UNIDADE RESPOSÁVEL 

 

 

 

ANEXO 

 AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO  

 

Autorizo o(a) servidor(a)
Sr.(a)_____________________________________________________________________________,
matrícula SIAPE nº  __________________, CPF _______________, lotado(a)
no(a)________________________________________________________, a participar do Processo de
Seleção da ______(nome da unidade)________, em Brasília-DF. Estou ciente que, se o(a) referido(a)
servidor for selecionado, não haverá óbice de minha parte para a sua liberação.

Brasília, ________ de __________________ de 2021.

_______________________________________

Nome e Cargo da Chefia Imediata. 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Daniel Pires de Castro,
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Documento assinado eletronicamente por Daniel Pires de Castro,
Coordenador(a), em 14/05/2021, às 09:25, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 15735993 e o código CRC 125FED55.

Referência: Processo  nº  10113.100601/2021-31. SEI nº  15735993
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