FORMULÁRIO PARA ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO PARA EXERCÍCIO
DESCENTRALIZADO OU CESSÃO DE EPPGG
I – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE EXERCÍCIO PREVISTA PARA O EPPGG:
Órgão/Entidade: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Secretaria/Departamento: Secretaria de Gestão/Gabinete
Unidade: Coordenação-Geral de Gestão das Carreiras Transversais
Cidade/UF: Brasília/DF
II – CARGO COMISSIONADO A SER OCUPADO, SE FOR O CASO:
x Não se aplica
III - O EPPGG ATUARÁ EM PROGRAMA CONTEMPLADO NO PPA OU EM DEMAIS
PROGRAMAS OU AÇÕES PRIORITÁRIAS DE GOVERNO? QUAL?
PROGRAMA: 2038 - DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA
AÇÃO: 20U1 - Aperfeiçoamento e inovação da gestão pública
OBJETIVO: 1159 - Aumentar a eficiência da força de trabalho do Estado por meio da capacitação,
do aprendizado organizacional e da promoção da diversidade
Formulação de políticas e diretrizes para o aperfeiçoamento da gestão pública, no âmbito da
administração pública federal, compreendendo os seguintes eixos: gestão de pessoas, organização e
funcionamento da administração pública, pactuação de resultados e sistemas de incentivos e de gestão
de desempenho, aperfeiçoamento e inovação da gestão. Planejamento, coordenação, supervisão,
orientação e normatização das atividades do Sistema de pessoal Civil da Administração Pública Federal
– SIPEC, do Sistema orgânico SIORG e do Sistema de Atenção a Saúde do Servidor - SIASS.
PO: Aperfeiçoamento das carreiras supervisionadas pela Secretaria de Gestão
Desenvolvimento de ações para a valorização, qualificação, desenvolvimento profissional e
aperfeiçoamento da gestão das carreiras sob a supervisão da SEGES, por meio de
parcerias/contratos/convênios/acordos de cooperação com instituições públicas ou privadas, eventos,
estudos, capacitação, consultorias e publicações.
IV – PERFIL NECESSÁRIO:
Nome do Perfil: Assessor
Área de atuação (Selecionar até 5 opções):
x Gestão de projetos
x Assessoramento
x Gestão da informação e do conhecimento
x Gestão de pessoas
x Análise e melhoria de processos
Formação

acadêmica:
qualquer
área
de
graduação
(preferencialmente
conhecimento/capacitação/atuação anterior na área de gestão de pessoas)

com

V – ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS PELO EPPGG:
Apoiar diretamente o Coordenador-Geral de Gestão das Carreiras Transversais no que diz respeito à
gestão das carreiras de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental – EPPGG, de
Analista de Infraestrutura - AIE e do cargo isolado de Especialista em Infraestrutura Sênior –
EIS, conforme as diretrizes da SEGES-MP, no âmbito do Projeto desenhado e ora em execução
na Unidade e, especialmente, participar de ações relacionadas aos seguintes assuntos:
I – melhorias na regulamentação das carreiras gerenciadas pela CGCAT/SEGES-MP;
II - aperfeiçoamento do processo de recrutamento e seleção (concurso público), formação,
capacitação e educação continuada dessas carreiras;
III – desenvolvimento do Sistema de Gestão de Carreiras – SGC, ferramenta tecnológica de apoio à
gestão das carreiras transversais;
IV – elaboração e implementação do modelo de gestão por competências para as carreiras
transversais;
V - redesenho e implementação de melhorias nos processos de gestão de carreiras transversais,
contemplando, dentre outros: a revisão e otimização dos fluxos dos processos internos de trabalho,
aperfeiçoamento dos principais procedimentos administrativos relativos à movimentação, concessão
de licenças e afastamentos, progressão, promoção e capacitação.
VI – NÚMERO DE VAGAS PARA O PERFIL:
1 (uma)
VII – FORMA DE SELEÇÃO DO CANDIDATO:
x Análise curricular
x Entrevista
VIII – PRAZO LIMITE PARA RECEPÇÃO DAS CANDIDATURAS:
12/01/2017
IX – RESPONSÁVEL POR RECEBER AS CANDIDATURAS
1) Nome: Tito Fróes Oliveira Júnior
2) Cargo: Coordenador-Geral de Gestão das Carreiras Transversais
3) Telefone: 2020-4629
4) E-mail: seges.eppgg@planejamento.gov.br

