MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

FORMULÁRIO PARA ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO PARA EXERCÍCIO
NO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DA SEPLAN

I – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE EXERCÍCIO PREVISTA:
Órgão/Entidade: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Secretaria/Departamento: Secretaria de Planejamento e Assuntos Econômicos
Unidade: Departamento de Planejamento e Avaliação
Cidade/UF: Brasília-DF
Autoridade Máxima da Unidade:
Nome: Cláudio Evangelista de Carvalho
Cargo: Diretor do Departamento de Planejamento e Avaliação
E-mail: claudio.carvalho@planejamento.gov.br
Telefone: (61) 2020-4715/5298
Chefia imediata:
Nome: Priscilla Rosa Pimentel Sganzerla ou Miguel Crisostomo Brito Leite
Cargo: Coordenador-Geral
E-mail: priscilla.pimentel@planejamento.gov.br e miguel.leite@planejamento.gov.br
Telefone: (61) 2020-4508 e (61) 2020-4154
II – CARGO COMISSIONADO A SER OCUPADO, SE FOR O CASO:
X Não se aplica
DAS 1 ou equivalente
DAS 2 ou equivalente
DAS 3 ou equivalente
DAS 4 ou equivalente
DAS 5 ou equivalente
DAS 6 ou equivalente
Natureza Especial
Nome do cargo a ser ocupado (se for o caso):
III - O SERVIDOR ATUARÁ EM PROGRAMA CONTEMPLADO NO PPA OU EM DEMAIS
PROGRAMAS OU AÇÕES PRIORITÁRIAS DE GOVERNO? QUAL?
Sim.

IV – PERFIL NECESSÁRIO:
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Nome do Perfil:
Assessor Técnico
Área de atuação (Selecionar até 5 opções):
X Planejamento
Governança e modelos institucionais
Gestão por resultados
Gestão de projetos
Cooperação internacional
X Assessoramento
X Articulação institucional
X Formulação de políticas
X Gestão da informação e do conhecimento
Gestão de pessoas
Gestão de convênios e contratos
X Análise e melhoria de processos
Outra (especificar):
Formação acadêmica: Formação superior, sem área específica

V – ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS PELO SERVIDOR:











Definição e estruturação de processos relacionados ao planejamento de médio e longo prazos.
Definição e estruturação de processos relacionados à avaliação de políticas públicas.
Análise e acompanhamento da estruturação dos processos de monitoramento, avaliação, revisão
e elaboração relacionados ao Plano Plurianual, bem como estruturação dos demais processos
relacionados ao PPA e ao planejamento no âmbito da SEPLAN, tais como Prestação de Contas
da Presidência da República, Relatório de Gestão, Mensagem Presidencial
Estudo de modelos comparados de outros países.
Estudo de formas e metodologias de integração do Plano Plurianual, dos Planos Setoriais e do
Orçamento.
Elaboração de pareceres técnicos.
Assessoramento ao Diretor e equipe na agenda sob sua responsabilidade.
Participação em reuniões relativas à agenda sob sua responsabilidade.
Elaboração de propostas de aperfeiçoamento legal e institucional da agenda sob sua
responsabilidade.

VI – NÚMERO DE VAGAS PARA O PERFIL:
2
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VII – COMPETÊNCIAS DEMANDADAS:
1) Selecione até 3 competências (em cada área temática) julgadas relevantes para o exercício das
atividades previstas para o servidor solicitado:
Área 1: Políticas Públicas e Aperfeiçoamento da Gestão
Formula estratégias de avaliação adequadas às especificidades de cada ação governamental
Avalia os resultados obtidos em programas, planos e ações de governo à luz das circunstâncias de
sua realização e dos objetivos inicialmente propostos
Corrige desvios na execução de programas, planos e ações de governo, a partir da verificação de
informações geradas na sua execução
Formula objetivos e indicadores claros e mensuráveis
Elabora planos gerenciais para programas e ações de governo
Elabora o planejamento estratégico da organização e seu desdobramento em planos, programas e
ações
Implementa estratégias que possibilitem a prestação de contas das ações governamentais
Formula estratégias para coordenação de ações governamentais
X
Elabora programas governamentais, observando os atributos oficialmente definidos pelo Plano
X
Plurianual do Governo
X
Aprimora processos de trabalho, utilizando técnicas de mapeamento, análise e melhoria de
processos
Acompanha a execução da programação orçamentária e financeira de programas e ações de
governo
Desenvolve ferramentas e técnicas capazes de melhorar a estrutura e o funcionamento da
organização
Formula arranjos institucionais com o objetivo de adequar e modernizar as estruturas
organizacionais
Área 2: Relacionamento Interpessoal e Comportamento Profissional
Demonstra integridade e justiça em sua atuação
Disponibiliza-se para ajudar os colegas de trabalho quando solicitado
Age de acordo com os valores e princípios éticos do serviço público
Adapta-se a mudanças sociais, econômicas, culturais, organizacionais e tecnológicas
Compartilha informações e conhecimentos com os colegas
Constrói redes de relacionamento formais e informais que dão suporte à sua atuação
Adapta-se a situações de pressão e de contrariedade, de forma adequada e profissional
Assume responsabilidade pessoal para alcançar objetivos e metas estabelecidos
Implementa ações para aprimorar suas competências profissionais, a partir da identificação de
seus pontos fracos e de necessidades de desenvolvimento
Age com segurança e sem hesitação frente a desafios

X
X
X
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Área 3: Habilidades Gerenciais
Organiza equipes cooperativas visando ao alcance de objetivos comuns
Avalia o desempenho da sua equipe e da sua unidade, a partir do estabelecimento de metas claras
e resultados plausíveis de execução
Remove causas de conflitos e resistências
Medeia conflitos, buscando o consenso em cenários de interesses distintos e complexos
Avalia capacidades e necessidades de indivíduos e grupos, fornecendo orientação profissional e
oportunidades de desenvolvimento profissional
Participa ativamente de um grupo ou rede de colaboradores e parceiros, com foco no alcance de
resultados
Caracteriza grupos em função de sua atuação ou interesse
Desenvolve relacionamentos para obter apoio e recursos necessários
Relaciona-se com pessoas de diferentes características e em contextos sociais e profissionais
distintos, tendo uma atitude facilitadora do relacionamento
Prepara e conduz reuniões com objetividade, administrando o tempo disponível
Conduz processos de negociação em cenários de interesses distintos e complexos, de forma a
alcançar os objetivos pretendidos
Área 4: Apoio à Formulação de Políticas Públicas
Interpreta a conjuntura econômica política e social -nacional e internacional, tomando-a como
referência para sua atuação
Reúne diversos tipos de informação e utiliza uma grande variedade de fontes para a tomada de
decisões na organização
Elabora políticas públicas com base nas diretrizes e na agenda de Governo, a fim de orientar a
ação governamental
Identifica relações de interdependência e complementaridade entre programas, planos e ações de
governo
Área 5: Instrumentos e suporte ao trabalho
Elabora instrumentos de contratualização, exequíveis e monitoráveis, com foco no desempenho
esperado de indivíduos ou de organizações
Elabora documentos oficiais, atos normativos e administrativos, com clareza e objetividade
Adota modalidades de contratação adequadas à natureza do serviço público a ser prestado por
terceiros
Interpreta normas relacionadas à sua atuação

VIII – FORMA DE SELEÇÃO DO CANDIDATO:
X Análise Curricular
X Entrevista
Teste psicotécnico
Outros (especificar):

X

X

X

X
X

X

X

X

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

IX – PRAZO LIMITE PARA RECEPÇÃO DAS CANDIDATURAS:
Sem prazo

X – RESPONSÁVEL POR RECEBER AS CANDIDATURAS
1) Nome: Cláudio Evangelista de Carvalho
2) Cargo: Diretor do Departamento de Planejamento e Avaliação
4) Telefone: (61) 2020-4715/5298
3) E-mail: seplan-PPA@planejamento.gov.br

