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EDITAL IPEA Nº 002/2023/PRESI

 

A Presidenta do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 18 do Decreto nº
11.194, de 08 de setembro de 2022, torna pública a abertura de processo seletivo para ocupação de vaga de função comissionada de Chefe da Divisão de
Capacitação – DVCAP (FCE 1.07), da Coordenação de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas - CODEP, da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas
- CGPES, da Diretoria de Desenvolvimento Institucional – DIDES do IPEA.

 
1.  SOBRE O IPEA
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) é uma fundação pública federal vinculada ao Ministério do Planejamento. Nossa missão é

aprimorar as políticas públicas essenciais ao desenvolvimento brasileiro, por meio da produção e disseminação de conhecimentos e da assessoria ao Estado
nas suas decisões estratégicas.

 
2. SOBRE A  DVCAP/CGPES
A Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (CGPES) da Diretoria de Desenvolvimento Institucional (DIDES) do Instituto de Pesquisa

Economica Aplicada (IPEA) está composta por 2 (duas) Coordenações e 3 (três) Divisões: - Coordenação de Administração de Pessoal (COADP) -
Composta pela Divisão de Cadastro (DVCAD) e Divisão de Pagamento (DVPAG); - Coordenação de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas
(CODEP)  - Composta pela Divisão de Capacitação (DVCAP). 

 
3. PÚBLICO ALVO
Este processo seletivo é aberto a servidores públicos de quaisquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,

que estejam de acordo com as disposições do Decreto nº 10.835/2021, da Portaria SEDGG/ME nº 8.471/2022, e da Instrução Normativa ME nº 70/2022;
com formação em nível superior, e que tenham disponibilidade para o exercício em Brasília/DF.

 
4. SOBRE A VAGA/OPORTUNIDADE
O presente edital visa preencher 01 (UMA) vaga para Chefe de Divisão, busca encontrar um profissional, com disponibilidade para o

exercício em Brasília/DF, para trabalhar junto a área de capacitação.
 
4.1.  DIVISÃO DE CAPACITAÇÃO (DVCAP)
- Unidade Organizacional: Divisão de Capacitação (DVCAP)
- Vagas: 1
- Programa de Gestão: Presencial, com possibilidade de teletrabalho após 90 dias.
- Jornada: 40 Horas
- Tipo de Movimentação: Remoção Interna ou Cessão
- Função comissionada: FCE 1.07
- Competência: gerenciar as ações de capacitação e desenvolvimento de pessoas.
 
4.2. ATIVIDADES
As atividades que serão exercidas serão:
- Gerenciar a execução das ações de capacitação, motivação e de desenvolvimento dos servidores públicos;
- Executar o processo de avaliação de desempenho individual, para fins de remuneração, progressão e estágio probatório;
- Executar o Programa de Qualidade de Vida, incluindo ações de medicina preventiva e exames periódicos;
- Instruir os processos de:
a) concessão de licença capacitação remunerada;
b) afastamento para pós-graduação;
c) afastamento para participação em eventos de capacitação interna ou externa;
d) afastamento para estudo ou missão no exterior;
e) participação em atividade de curso ou concurso.
- Realizar a contratação e alocação de estagiários.
 
 
5. DAS COMPETÊNCIAS, REQUISITOS E QUALIFICAÇÕES

 
5.1. Pré-Requisitos Gerais Obrigatórios:
5.1.1. Atender aos critérios gerais de ocupação de  FCE previstos nos arts. 15 a 17 do decreto nº 10.829, de 05 de outubro de 2021:
5.1.2. Idoneidade moral e reputação ilibada;
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5.1.3. Não enquadramento nas hipóteses de inelegibilidade previstas no inciso I do caput do art. 1º da lei Complementar nº 64, de 18 de maio
de 1990.

5.1.4. Disponibilidade para jornada semanal de 40 horas (resguardadas as disposições legais especificas).
5.1.4. Possuir perfil profissional ou formação acadêmica compatível com as atribuições gerais da respectiva unidade.
5.1.4. Capacidade analítica.
5.1.5. Facilidade de interpretação da legislação
 
5.2. Competências Transversais requeridas ao Candidato:
5.2.1. Foco nos resultados para os cidadãos: capacidade de superar o desempenho  padrão  e apresentar soluções alinhadas ao cumprimento

de metas e ao alcance dos objetivos estratégicos das organizações públicas para garantir o atendimento das necessidades dos usuários e dos cidadãos.
5.2.2. Mentalidade digital: capacidade de integrar as tecnologias digitais com: os modelos de gestão; os processos de tomada de decisão e

geração de produtos e serviços e os meios de comunicação interna, externa e de relacionamento com usuários.
5.2.3. Comunicação: capacidade de escutar, indagar e expressar conceitos e ideias nos momentos apropriados e de forma efetiva, garantindo

uma dinâmica produtiva das interações internas e externas.
5.2.4. Trabalho em equipe: capacidade de colaborar e cooperar em atividades desenvolvidas coletivamente para atingir metas compartilhadas

e de compreender a repercussão de suas ações para o êxito ou alcance dos objetivos estabelecidos pelo grupo.
5.2.5. Orientação por valores éticos: capacidade de agir de acordo com princípios e valores morais que norteiam o exercício da função

pública, tais como responsabilidade, integridade, retidão, transparência e equidade na gestão da res pública.
 
5.3. Qualificações e Experiências Específicas (Desejáveis):
5.3.1. Experiência na área de gestão de pessoas.
5.3.2. Conhecimento de sistema SEI.
5.3.3. Domínio de redação oficial.
 
6. DAS INSCRIÇÕES
6.1. Os servidores públicos que se candidatarem deverão estar cadastrados no Banco de Talentos do SOUGOV (https://gov.br/sougov). 
6.2. Os candidatos interessados deverão gerar seu currículo pelo SouGov, em PDF. Não serão aceitos currículos em outros formatos, sob

pena de eliminação do candidato do certame.
6.3. Os candidatos deverão enviar o arquivo PDF do currículo, como anexo, para o endereço eletrônico qualidadedevida@ipea.gov.br com o

assunto “Seleção de Chefe de Divisão de Capacitação (DVCAP)”. O nome do arquivo PDF do currículo deverá conter o nome do candidato.
6.4. Os servidores públicos que se candidatarem deverão enviar juntamente, para a mesma caixa de e-mail citada, a liberação prévia da

chefia imediata (Anexo I).
6.5. O período para inscrição (envio de currículo) iniciará no dia 05/04/2023 e encerrará às 23h59 do dia 12/04/2023.
6.5.1. Não serão aceitos documentos de inscrição, ou complementares de inscrição, fora do período de inscrição.
 
7. DA SELEÇÃO
7.1. A seleção será realizada em (04) quatro etapas:
       - 1ª Etapa: inscrições.
       - 2ª Etapa: conferência da liberação prévia da chefia.
       - 3ª Etapa: análise curricular.
       - 4ª Etapa: entrevista individual online com os candidatos selecionados na 2ª Etapa.
       - 5ª Etapa: recebimento da documentação.
7.2. A plataforma a ser utilizada na entrevista será informada, por e-mail, no momento do agendamento. O candidato deverá fazer uso de

câmera e microfone em bom funcionamento, para a entrevista.
7.3. Durante toda a realização da seleção serão prestigiados, sem prejuízo de outros, os princípios estabelecidos no art. 37, “caput”, da

Constituição Federal.
7.4. A carga horária semanal exigida corresponde a 40 horas semanais, podendo haver convocação no interesse da administração.
7.5. O servidor selecionado será designado para exercer o cargo comissionado do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS  e

unção comissionada - FCE, conforme quadro abaixo:

Unidade Função Código Valor (vigente em março de 2023)

 
DVCAP

 
FCE 1.07 R$ 2.246,00

 
7.6. O valor poderá ser reajustado por meio de lei federal, aplicando-se sempre o valor vigente da função FCE 1.07.
7.7. Sobre o valor das FCE incidirão os descontos fiscais estabelecidos em lei.
 
8. DAS INFORMAÇÕES GERAIS
8.1. As despesas decorrentes da participação em todas as etapas e procedimentos deste processo são de responsabilidades do participante.
8.2. Não serão aceitas inscrições fora do prazo;
8.3. A CGPES/DIDES/IPEA não se responsabiliza por solicitação de inscrição não recebidas por motivos de ordem técnica de computadores,

de falhas de comunicação, de congestionamento nas estruturas de tráfego eletrônico, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de



dados;
8.4. Todas as informações sobre o processo seletivo serão divulgadas no site do IPEA (https://www.ipea.gov.br/portal/). É de

responsabilidade do participante o acompanhamento do andamento da seleção e do cronograma atualizado do processo;
8.5. Toda a comunicação com o candidato será feita pelo e-mail institucional informado no ato da inscrição;
8.6. O candidato deverá verificar junto à Unidade de Gestão de Pessoas de seu Órgão ou Entidade a possibilidade jurídica de sua cessão para

a vaga pretendida (legislação especifica de cada carreira ou plano especial de cargos);
8.7. O resultado final será apresentado em listagem do nome completo dos candidatos aprovados, adequadamente registrado, com a ordem de

classificação, cabendo a escolha final do postulante a ato discricionário da autoridade responsável pela nomeação ou designação;
8.8. A escolha e designação do candidato selecionado não gera direito adquirido quanto à manutenção da percepção da gratificação;
8.9. A participação ou o desempenho em processo seletivo não gera direito ao candidato à nomeação;
8.10. A veracidade das informações prestadas é de inteira responsabilidade do participante. A constatação de irregularidade, a qualquer

momento da seleção, implica a exclusão automática do processo;
8.11. Será desclassificado o candidato selecionado que entregar documentação faltando, ou fora do prazo, cabendo assim ao órgão a

reconsideração do resultado;
8.12. O presente edital poderá ser cancelado ou alterado, em parte ou no todo, a qualquer tempo, desde que motivos supervenientes assim o

determinarem, sem que isto venha a gerar direitos ou obrigações em relação aos interessados;
8.13. Os casos omissos e situações não previstas neste edital serão dirimidos pela Presidência do Ipea; e
8.14. Em caso de dúvidas e esclarecimentos, entre em contato com o nosso atendimento: (qualidadedevida@ipea.gov.br ).
 
 
9. CRONOGRAMA

Etapa Atividade Período

1ª Recrutamento Inscrições   05/04/2023 a 12/04/2023

2ª Pré-seleção
(Currículo)

Análise curricular  13/04/2023 a 14/04/2023
Divulgação do resultado da 2ª Pré-seleção  17/04/2023

3ª Pré-seleção
(Entrevista)

Entrevista dos candidatos (online)   18/04/2023  a  20/04/2023
Divulgação do resultado da 2ª Pré-seleção no site do Ipea   24/04/2023

4ª Pré-seleção (Documentação) Recebimento de documentação comprobatória do candidato pré-selecionado*   24/04/2023 a 28/04/2023

*Lista de documentos comprobatórios que deverão ser apresentados pelos candidatos pré-selecionados serão divulgados junto com o
resultado final da pré-seleção.

 
9.1. O cronograma poderá sofrer alterações a qualquer momento, todas as informações sempre serão atualizadas no site do processo de pré-

seleção.
 

 
LUCIANA MENDES SANTOS SERVO

 
 

ANEXO I
 

 
AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO

(Obrigatório para todas as movimentações - Portaria SEDGG/ME nº 8.471 de 2022)
 

Autorizo o(a) servidor(a) Sr.(a) ________________________, matrícula SIAPE nº _______, CPF: _______________, lotado(a)
no(a)_______________________, a participar do Processo de Seleção de Chefe da Divisão de Capacitação – DVCAP/CODEP/CGPES/DIDES, em
Brasília-DF. Estou ciente que, se o(a) referido(a) servidor for selecionado, não haverá óbice de minha parte para a sua liberação.

 
 

___________________________________________
NOME DA CHEFIA IMEDIATA DO SERVIDOR

CARGO

 
 
 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Luciana Mendes Santos Servo, Presidente, em 27/03/2023, às 18:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.


