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 DA FAZENDA
Secretaria/Departamento: Secretaria de Assuntos Internacionais – SAIN
Unidade: Subsecretaria para Instituições Econômico-Financeiras e Cooperação Internacional - SUEFI
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: 2039 - Gestão da Política Econômica, Garantia da Estabilidade do Sistema Financeiro Na
Nacional e Melhoria do Ambiente de Negócios
OBJETIVO: 1099 - Ampliar a presença brasileira nas instituições e fóruns econômicos e financeiros
internacionais e ampliar os fluxos de investimento entre o Brasil e o resto do mundo.
IV – PERFIL NECESSÁRIO:
Nome do Perfil: EPPGG
Área de atuação (Selecionar até 5 opções):
X Gestão de projetos
X Cooperação internacional
X Assessoramento
X Articulação institucional
X Formulação de políticas








Formação em Relações Internacionais, Direito, Economia, Finanças, Administração ou áreas
correlatas; outras formações poderão ser consideradas, de acordo com o perfil e a experiência do
candidato.
Fluência na língua inglesa; conhecimento de outras línguas estrangeiras será um diferencial.
Conhecimento sobre as áreas de desenvolvimento econômico, organismos financeiros internacionais
de desenvolvimento, mudança do clima e desenvolvimento sustentável.
Capacidade analítica para avaliação de propostas de financiamento externo.
Especialização acadêmica ou experiência em instituições relevantes para o desempenho das
atividades.
Boa redação e capacidade de expressar ideias e redigir documentos com celeridade, coesão e
coerência.

V – ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS PELO EPPGG:


Analisar e preparar pareceres técnicos sobre as políticas das instituições do Grupo Banco Mundial
e do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), bem como de outras instituições multilaterais de
financiamento de que o Brasil venha a fazer parte; analisar e preparar pareceres técnicos sobre







assuntos internacionais vinculados aos campos econômico, financeiro e de desenvolvimento
sustentável.
Apoio para a atuação da Secretaria como Autoridade Nacional para o Fundo Verde do Clima,
incluindo o engajamento com entidades acreditadas, elaboração de Estratégia Nacional e aporte
de subsídios para o processo de não-objeção a propostas de financiamento.
Acompanhamento e participação nas instâncias da Comissão de Financiamentos Externos
(COFIEX), contribuindo para a análise e a estratégia de pleitos de financiamento externo.
Preparar subsídios para a participação de altos dirigentes do Ministério da Fazenda e da
Presidência da República em debates no âmbito de reuniões internacionais, bem como nos
processos decisórios de instituições econômico-financeiras e de desenvolvimento.
Apoiar a participação de altos dirigentes do Ministério da Fazenda e da Presidência da República
em debates no âmbito de reuniões internacionais, bem como nos processos decisórios de
instituições econômico-financeiras e de desenvolvimento sustentável.
Acompanhar e participar, à distância ou presencialmente, de negociações internacionais de
natureza econômica, financeira e de desenvolvimento sustentável.

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:
05/06/2017
IX – RESPONSÁVEL POR RECEBER AS CANDIDATURAS
1) Nome: Ludmila Vidigal Silva
2) Cargo: Coordenadora-Geral
3) Telefone: (61)3412-2296
4) E-mail: cgpin.df.sain@fazenda.gov.br

