
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

Edital

 
 

EDITAL Nº  31-ANTAQ, DE 13 NOVEMBRO DE 2021

 

 

O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA ANTAQ, no uso das competências que lhe são conferidas
pelos arts. 65 e 66, do Regimento Interno, considerando o que consta do processo nº 50300.016856/2021-23, torna
público a abertura de inscrição para o processo sele�vo para a concessão de Gra�ficações Temporárias das Unidades
dos Sistemas Estruturadores da Administração Pública Federal (GSISTE) no âmbito do Sistema de Planejamento e de
Orçamento Federal – Sipof:

1. DO OBJETO

1.1. Este Edital tem por finalidade divulgar a realização de processo sele�vo para a concessão de
Gra�ficações Temporárias das Unidades dos Sistemas Estruturadores da Administração Pública Federal (GSISTE)
previstas na Portaria SOF/FAZENDA/ME nº 14.607, de 19 de dezembro de 2019, alterada pela Portaria
SOF/FAZENDA/ME nº 6.056, de 21 de maio de 2021, para exercício na Gerência de Orçamento e Finanças (GOF), da
Superintendência de Administração e Finanças (SAF) na sede da Antaq, em Brasília/DF, de acordo com as regras
estabelecidas neste edital.

2. SOBRE A ANTAQ

2.1. A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) é uma en�dade integrante da Administração
Pública Federal Indireta, subme�da a regime autárquico especial e vinculada ao Ministério da Infraestrutura.
A Antaq tem por finalidade implementar as polí�cas formuladas pelo Ministério da Infraestrutura, segundo os
princípios e diretrizes estabelecidos na legislação. Foi criada para regular, supervisionar e fiscalizar as a�vidades
relacionadas à prestação de serviços de transporte aquaviário e de exploração da infraestrutura aquaviária e
portuária. Abrange os subsetores portuário, de navegação marí�ma e de apoio e de navegação interior.

2.2. A Agência dedica-se a tornar mais econômica e segura a movimentação de pessoas e bens pelas vias
aquaviárias brasileiras, em cumprimento a padrões de eficiência, segurança, conforto, regularidade, pontualidade e
modicidade nos fretes e tarifas. Arbitra conflitos de interesses para impedir situações que configurem compe�ção
imperfeita ou infração contra a ordem econômica, e harmoniza os interesses dos usuários com os das empresas e
en�dades do setor, sempre preservando o interesse público.

2.3. A Antaq possui diversas vantagens que a tornam um ambiente organizacional propício para o
desenvolvimento de profissionais que buscam conhecimentos técnicos sobre regulação no setor de transportes
aquaviários e desafios inerentes à Administração Pública. Entre outros fatores, destacam-se:

a) jornada de trabalho flexível, podendo ser cumprida no intervalo compreendido das 07:00 às
20:00;

b) corpo técnico qualificado, com formações acadêmicas diversificadas e em diferentes graus de
especialização, permi�ndo transferência de conhecimento;

c) oportunidades de capacitação e promoção de qualidade de vida no trabalho;

d) boa infraestrutura, com estações de trabalho individualizadas e adequadas para um bom
desenvolvimento das a�vidades, incluindo cadeiras ergonômicas e computadores com dois
monitores;

e) ambiente seguro, com controle de acesso mediante a u�lização de crachá funcional; e

f) possibilidade de realização de teletrabalho.



3. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

3.1. A seleção respeitará às seguintes normas:

a) Lei nº 11.356, de 19 de outubro de 2006;

b) Decreto nº 9.058, de 25 de maio de 2017;

c) Decreto nº 9.144, de 22 de agosto de 2017;

d) Portaria nº 357, de 2 de setembro de 2019;

e) Portaria SOF/FAZENDA/ME nº 14.607, de 19 de dezembro de 2019, alterada pela Portaria
SOF/FAZENDA/ME nº 6.056, de 21 de maio de 2021.

4. DOS REQUISITOS BÁSICOS

4.1. São requisitos básicos para se candidatar ao presente processo sele�vo:

a) ser servidor público federal ocupante de cargo de provimento efe�vo regido pela Lei nº 8.112, de
11 de dezembro de 1990, do Plano Geral de Cargos do Execu�vo (PGPE) ou carreiras similares que
façam jus à percepção de GSISTE;

b) não estar em estágio probatório; e

c) cumprir jornada semanal de 40 (quarenta) horas, resguardadas as disposições legais específicas.

d) não ser ocupante de cargo remunerado por subsídio, cuja natureza veda o acréscimo de
qualquer gra�ficação;

e) estar em exercício de seu cargo no Distrito Federal;

4.2. Além dos requisitos listados acima, os candidatos serão avaliados de acordo com os seguintes
critérios:

a) boa comunicação verbal e escrita;

b) postura proa�va e coopera�va;

c) bom relacionamento interpessoal;

d) facilidade para trabalhar com números; 

e) facilidade para trabalhar em equipe; e

f) capacidade de trabalhar de forma organizada e planejada.

5. DAS VAGAS

5.1. Este processo sele�vo se des�na ao preenchimento das seguintes vagas na Gerência de Orçamento e
Finanças (GOF), conforme Anexo I:

5.1.1. GSISTE Nível Superior (NS)

a) vagas: 1 (uma);

b) valor da gra�ficação: máximo de R$ 3.158,00 (três mil, cento e cinquenta e oito reais), observado
o valor máximo da soma com a remuneração de R$ 14.434,00 (quatorze mil, quatrocentos e trinta e
quatro reais), em conformidade com os Anexos VIII, b, e IX, da Lei nº 11.356/2006.

5.1.2. GSISTE Nível Intermediário (NI)

a) vagas: 1 (uma);

b) valor da gra�ficação: máximo de R$ 2.022,00 (dois mil vinte e dois reais), observado o valor
máximo da soma com a remuneração de R$ 9.402,00 (nove mil quatrocentos e dois reais), em
conformidade com os Anexos VIII, b, e IX, da Lei nº 11.356/2006.

5.2. A Gerência de Orçamento e Finanças (GOF) compõe a Superintendência de Administração e Finanças
da Antaq (SAF) e atua como órgão setorial dos sistemas federais no âmbito de suas competências, entre elas:

a) instruir a elaboração do Planejamento Orçamentário da Antaq, em consonância com o
Planejamento Estratégico e interagindo com as demais áreas na captação das propostas setoriais e
divulgando avaliações trimestrais da execução orçamentária;

b) receber, descentralizar e controlar os créditos orçamentários e financeiros;



c) acompanhar a execução dos registros contábeis, a conciliação de contas e a conformidade diária;

d) acompanhar a execução financeira de convênios, contratos e cauções;

e) acompanhar e controlar os recursos, atuais e outros que venham a ser criados, provenientes das
outorgas sob responsabilidade da Antaq, inclusive quanto à arrecadação e u�lização de suas
receitas;

f) programar a realização das receitas e despesas;

g) contabilizar os atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial e elaborar as
demonstrações contábeis e relatórios de gestão orçamentária e financeira;

h) elaborar a prestação de contas anual da Antaq, especificamente no que se refere à sua esfera de
atuação;

i) coordenar e executar a inclusão e exclusão de pessoas �sicas e jurídicas no Cadastro Informa�vo
de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN;

j) encaminhar as liberações de quotas orçamentárias e financeiras; e

k) manter a guarda de valores e documentos exigidos pela legislação.

6. DA INSCRIÇÃO

6.1. Os interessados deverão realizar sua inscrição no período de 13 de dezembro de 2021 a 14 de janeiro
de 2022, observado o horário oficial de Brasília, mediante o envio de e-mail para o endereço
eletrônico processosele�vo@antaq.gov.br ,  com o assunto “Processo Sele�vo Antaq – Edital GSISTE” e os seguintes
anexos:

a) formulário de inscrição preenchido, conforme modelo disponível no Anexo II deste Edital; e

b) currículo atualizado; 

6.2. Não serão aceitas inscrições realizadas fora do período indicado ou sem quaisquer dos anexos citados
no item 6.1.

6.3. A comunicação com os candidatos será feita, preferencialmente, por meio do e-mail u�lizado no ato
da inscrição.

7. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

7.1. Este processo sele�vo será composto de 2 (duas) etapas:

a) análise do currículo constante no Banco de Talentos do Governo Federal; e

b) entrevista à distância com os candidatos selecionados na etapa I.

7.2. Poderá ser exigida a comprovação, quando for o caso, de quaisquer dos pontos declarados pelo
candidato no formulário, em seu currículo e na entrevista.

8. DA ANÁLISE DO CURRÍCULO

8.1. Os currículos recebidos serão subme�dos a uma triagem. Os candidatos que apresentarem as
competências mais aderentes ao perfil das vagas serão selecionados para a etapa seguinte (entrevista).

8.2. Todos os candidatos inscritos receberão e-mail com o resultado dessa etapa.

9. DAS ENTREVISTAS

9.1. Serão selecionados até 5 (cinco) candidatos por vaga para a entrevista.

9.2. As entrevistas contarão com a par�cipação de representantes da Gerência de  Orçamento e Finanças

9.3. Todos os candidatos entrevistados receberão e-mail com o resultado dessa etapa.

10. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

 

Etapa Período
Inscrições 13/12/2021 a 14/01/2022

Primeira Fase - Análise do currículo 17/01/2021 a 21/01/2022
Segunda Fase - Entrevistas 24/01/2022 a 28/01/2022

Divulgação do resultado final 31/01/2022
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11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. É de inteira responsabilidade dos candidatos acompanhar o processo sele�vo, atentando para o
período de realização de cada etapa, bem como manter os dados pessoais, informados no momento da inscrição,
atualizados.

11.2. Aqueles que não atenderem os requisitos deste Edital estarão automa�camente desclassificados.

11.3. Após divulgação do resultado final do processo sele�vo, a Antaq encaminhará o�cio aos
órgãos/en�dades de origem dos candidatos aprovados solicitando a autorização da cessão destes para a Anatel, de
acordo com o disposto no Decreto 10.835/2021.

11.4. O ato de cessão será efe�vado por meio de Portaria publicada pelo órgão cedente no Diário Oficial da
União.

11.5. Os candidatos aprovados deverão aguardar a publicação da Portaria mencionada no item anterior para
que iniciem seu exercício na Agência.

11.6. A inscrição e a aprovação neste processo sele�vo não geram nenhum compromisso por parte da
Antaq com os candidatos, exceto os dispostos neste edital.

11.7. A Agência não será responsável pelo pagamento de ajuda de custo ou auxílio-moradia do servidor
selecionado.

11.8. Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela Gerência de Orçamento e Finanças
(GOF).

11.9. Em caso de dúvidas sobre a seleção, o candidato deve enviar e-mail para
processosele�vo@antaq.gov.br.

 

 

ALEXANDRE RIBEIRO PEREIRA LOPES

Superintendente de Administração e Finanças

 
ANEXOS À MINUTA DE EDITAL

 

Anexo I - Vagas

 

Área Nível do
cargo efe�vo

Perfil profissional
(conhecimentos, habilidades e/ou experiências desejáveis) Local de exercício Vagas

Orçamento Nível
Superior

Conhecimentos em Orçamento Público: legislação orçamentária,
classificação da despesa pública, estrutura programá�ca, e
alterações orçamentárias, programação �sica e financeira;
Ap�dão para trabalhar com o Sistema Integrado de
Administração Financeira (SIAFI) e com o Tesouro Gerencial-TG
(BI do SIAFI);
Habilidade com a u�lização de tabelas dinâmicas (excel) e com a
estruturação de apresentações (power point);
Conhecimentos em Gestão de Custos na Administração Pública
Federal;
Habilidade na u�lização do Sistema Integrado de Planejamento e
Orçamento (SIOP).

Gerência de
Orçamento e Finanças,
na Sede da Antaq em
Brasília

1

Orçamento Nível
intermediário

Conhecimentos em Orçamento Público: legislação orçamentária,
classificação da despesa pública, estrutura programá�ca, e
alterações orçamentárias, programação �sica e financeira;
Ap�dão para trabalhar com o Sistema Integrado de
Administração Financeira (SIAFI) e com o Tesouro Gerencial-TG
(BI do SIAFI);

Gerência de
Orçamento e Finanças,
na Sede da Antaq em
Brasília

1
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Habilidade com a u�lização de tabelas dinâmicas (excel) e com a
estruturação de apresentações (power point);
Conhecimentos em Gestão de Custos na Administração Pública
Federal;
Habilidade na u�lização do Sistema Integrado de Planejamento e
Orçamento (SIOP).

 
Anexo II - Formulário de inscrição

 
Formulário de inscrição
Nome do candidato                                                                              
Nome do órgão/en�dade de origem  
Nome do cargo que ocupa  
Número da matrícula Siape  
CPF  
Telefone de contato  
E-mail de contato  
Cidade/Estado  

 
 

Atenciosamente,

 

Alexandre Ribeiro Pereira Lopes

Superintendente de Administração e Finanças

 

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Ribeiro Pereira Lopes, Superintendente de Administração e
Finanças, em 13/12/2021, às 09:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://www.antaq.gov.br/, informando o código
verificador 1496636 e o código CRC 7FBAE954.

Referência: Processo nº 50300.016856/2021-23 SEI nº 1496636


