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: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Secretaria/Departamento: Divisão de Monitoramento e Avaliação de Gestão - DMAG
Cidade/UF: Brasília/DF
II – CARGO COMISSIONADO A SER OCUPADO, SE FOR O CASO:
x

Não se aplica

III – PERFIL NECESSÁRIO:
Nome do Perfil: Assessor.
Área de atuação:
x Planejamento
x Gestão por resultados
x Articulação institucional
x Gestão da informação e do conhecimento
x Análise e melhoria de processos
Formação acadêmica: graduação em qualquer área do conhecimento.
IV – ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS PELO EPPGG:
A

Divisão

de

Monitoramento

e

Análise

da

Gestão

das

Unidades

de

Conservação

(DMAG/CGCAP/DIMAN) é a área técnica responsável pela avaliação da efetividade de conservação das
unidades de conservação federais.
O Sistema de Análise e Monitoramento da Efetividade de Gestão – SAMGe foi concebido em 2015,
sendo desenvolvido e realizado integralmente por servidores do Instituto, mais especificamente da Divisão
de Monitoramento e Avaliação de Gestão (DMAG), com recursos próprios e apoio do WWF-Brasil. Em
2017, o SAMGe recebeu o Prêmio da ENAP como uma das iniciativas premiadas no 21º Concurso Inovação
do Setor Público, na categoria inovação em processos organizacionais no Poder Executivo Federal.
O SAMGe é um sistema institucional, de ciclo anual, que avalia e monitora a gestão de unidades de
conservação (UC). Atualmente, o ICMBio administra 335 UC federais em todo o País. A ferramenta avalia
a gestão das UC por meio da análise de elementos territoriais: o que se quer manter, as relações da sociedade
com esses elementos e as ações dos órgãos gestores. Tudo isso é feito por meio de um painel de gestão que
permite o preenchimento e a visualização de dados, gerando resultados que podem auxiliar nos processos
de planejamento e gestão das unidades de conservação. O SAMGe contribui ainda para subsidiar a tomada
de decisão em âmbito local, sistematizar e monitorar informação territorial em uma base comum e gerar
relatórios gerais ou específicos. Além disso, o sistema também é utilizado, ainda de forma incipiente, como

ferramenta para priorizar ações e processos em UC federais e estaduais apoiadas por projetos especiais.
Atualmente, o SAMGe está em processo de desenvolvimento de uma plataforma online para
preenchimento e análise de dados, e a aplicação de 2018 deve ser realizada no novo formato, otimizando o
tempo utilizado para o preenchimento, e melhorando a eficácia de todo o processo.
Nesse sentido, são atividades e atribuições a serem desenvolvidas:
- Contribuir com o aprimoramento do Sistema de Análise e Monitoramento de Gestão – SAMGe, tanto
metodologicamente, quanto na operacionalização no sistema online e na integração da ferramenta no
âmbito do ICMBio e instituições parceiras;
- Atuar na análise e diagnóstico dos resultados obtidos pelo SAMGe, tendo conhecimento avançado de
planilha Excel. A interpretação dos dados e a consolidação de relatórios institucionais, conforme as escalas
de análise no âmbito local, regional e nacional, devem estar alinhadas com os macroprocessos institucionais
assim como, capacidade de contribuir na elaboração de relatórios institucionais;
- Auxiliar na articulação e interação com outras instituições, tanto unidades descentralizadas do ICMBio,
da Administração Pública ou demais entidades externas ao órgão, no intuito de implementar o sistema.
- Contribuir com os processos de capacitação continuada relacionadas ao SAMGe, integrando a capacitação
dos gestores federais e de gestores estaduais, conforme articulação com o Ministério do Meio Ambiente.
V – NÚMERO DE VAGAS PARA O PERFIL:
1 (um)
VI – FORMA DE SELEÇÃO DO CANDIDATO:
x Análise Curricular
x Entrevista
VII – PRAZO LIMITE PARA RECEPÇÃO DAS CANDIDATURAS:
22/08/2018
VIII – RESPONSÁVEL POR RECEBER AS CANDIDATURAS
1) Nome: Helena Machado Cabral Coimbra Araujo
2) Cargo: Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas
3) Telefone: 2028-9166
4) E-mail: helena.araujo@icmbio.gov.br

