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/ Departamento de Modernização da Gestão Pública
Unidade: Coordenação-Geral de Inovação Tecnológica
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?
Sim. O EEPPGG atuará no âmbito do Programa 2038 - Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão
Pública, ação orçamentária 20U1 - aperfeiçoamento da gestão pública, e do objetivo 1157: ampliar
capacidade do Estado de promover entregas à sociedade com agilidade, qualidade e sustentabilidade a
partir do aprimoramento da gestão de recursos e processos.
Especificamente, o EPPGG trabalhará no apoio à Plataforma de Cidadania Digital, projeto do Governo
Federal que vai acelerar a digitalização e a simplificação de serviços públicos para cidadãos e empresas.
Seu objetivo é ampliar o acesso dos brasileiros aos serviços públicos digitais, trazendo praticidade e
agilidade para cidadãos e empresários.
Além disso, os serviços digitais reduzirão em até 97% o custo para o governo e eliminarão os deslocamentos
desnecessários, o tempo de espera nas filas, a impressão de certidões e a autenticação de documentos,
algumas das dificuldades enfrentadas atualmente no atendimento presencial.
Mais informações em:
www.planejamento.gov.br/cidadaniadigital
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-federal-tera-poupatempo-digital,70001632216

IV – PERFIL NECESSÁRIO:
Nome do Perfil: EPPGG
Área de atuação (Selecionar até 5 opções):
x Planejamento
x Gestão de projetos
x Assessoramento
x Articulação institucional
x Gestão da informação e do conhecimento
x Gestão de convênios e contratos
x Análise e melhoria de processos
Outra (especificar):

Formação acadêmica: qualquer formação de nível superior
V – ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS PELO EPPGG:
Serão exercidas atividades como:
- Definir estratégia de automação de processos em conjunto com órgãos participantes
- Gerenciar projetos de automação em parceria com os órgãos participantes
- Fiscalizar contrato de serviços de automação de processos
- Monitorar indicadores de progresso
- Participar de treinamentos
Para tanto, são características exigíveis para exercício da função:
- Conhecimento em gestão por processos
- Experiência em gestão de projetos (com uso de métodos ou abordagens ágeis)
- Experiência em áreas finalísticas (qualquer uma)
- Facilidade em trabalhar e se articular com equipes multidisciplinares
- Interesse em inovação no setor público
- Capacidade de comunicação (exposição de ideias, redação)
São características desejáveis para exercício da função:
- Habilidade de negociação e resolução de conflitos
- Experiência no tema "inovação"

VI – NÚMERO DE VAGAS PARA O PERFIL:
1
VII – FORMA DE SELEÇÃO DO CANDIDATO:
x Análise Curricular
x Entrevista
VIII – PRAZO LIMITE PARA RECEPÇÃO DAS CANDIDATURAS:
20/06/2017
IX – RESPONSÁVEL POR RECEBER AS CANDIDATURAS
1) Nome: Luiz Carlos Myiadaira Ribeiro Júnior
2) Cargo: Cargo: Coordenador-Geral de Inovação Tecnológica
3) Telefone: 2020-8682
4) E-mail: luiz.ribeiro@planejamento.gov.br

