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: Gerência de Projetos de Inovação
Cidade/UF: Brasília/DF
II – CARGO COMISSIONADO A SER OCUPADO, SE FOR O CASO:
x Não se aplica
Nome do cargo a ser ocupado (se for o caso):

Não se aplica

III - O EPPGG ATUARÁ EM PROGRAMA CONTEMPLADO NO PPA OU EM DEMAIS
PROGRAMAS OU AÇÕES PRIORITÁRIAS DE GOVERNO? QUAL?
Sim. O EPPGG 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.
IV – PERFIL NECESSÁRIO:
Nome do Perfil: Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental
Área de atuação (Selecionar até 5 opções):
x Governança e modelos institucionais
x Gestão de projetos
x Articulação institucional
x Gestão da informação e do conhecimento
x Análise e melhoria de processos
Formação acadêmica: Qualquer área de formação
V – ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS PELO EPPGG:
Elaborar e implementar estratégias para o fomento e facilitação da inovação no setor público,
incluindo:
- articulação em rede com atores relevantes, advindos de setores diversos (governos federal, estadual
e municipal, iniciativa privada, setor acadêmica e sociedade civil), a fim de facilitar projetos para a
disseminação da cultura de inovação no setor público;
- proposição de estratégias e operações que possibilitem a aquisição e incorporação de inovações
desenvolvidas pelo setor privado, inclusive mediante a elaboração de propostas de revisão da estrutura
legal/ normativa que favoreçam a inovação na Administração Pública;
- apoio ou condução conjunta de projetos com o G.Nova – Laboratório de Inovação em Governo e
outros órgãos públicos que tenham como foco a geração de soluções e serviços inovadores;
- disseminação de métodos e abordagens que incentivam a inovação, como o design thinking e

ferramentas voltadas para o cidadão;
- proposição e participação em projetos estruturantes para a inovação no setor público, no âmbito da
rede de inovação no setor público;
- elaboração e implantação de estratégia de comunicação visando a disseminação de metodologias,
notícias, programas de capacitação e projetos voltado à inovação no setor público;
- desenvolvimento de artigos e documentos com foco na disseminação da inovação no setor público.

VI – NÚMERO DE VAGAS PARA O PERFIL:
02
VII – FORMA DE SELEÇÃO DO CANDIDATO:
x Análise Curricular
x Entrevista
VIII – PRAZO LIMITE PARA RECEPÇÃO DAS CANDIDATURAS:
15/12/2016
IX – RESPONSÁVEL POR RECEBER AS CANDIDATURAS
1) Nome: Iara Cremonesi Endo
2) Cargo: EPPGG
3) Telefone: 2020-4589
4) E-mail: iara.endo@planejamento.gov.br

