

A Fundação Escola Nacional de Administração Pública (Enap),
convida para seleção de cargos comissionados junto à
Subsecretaria de Integridade Pública, da Secretaria de Governoe
IntegridadePública,daPrefeituradoRiodeJaneiro 

Sobreoscargos 
As vagas em questão sãoparaoscargosdeCoordenação-Geral,CoordenaçãoeAssessoriaI,
cargos comissionados de Direção e Assessoramento Superior (DAS) da Subsecretaria de
Integridade Pública na Secretaria de Governo e Integridade Pública da Prefeitura do Rio de
Janeiro. 


Vagas 
●
●

●

1(uma)vagaparaocargodeCoordenação-GeraldeInteligência(DAS10.B); 

4(quatro)vagasparaocargodeCoordenaçãonasáreasde:AnálisedeIntegridadede
Agentes Públicos; Análise de Integridade de Fornecedores; Normas, Procedimentose
Controles;GovernançaeArticulaçãoExterna(DAS9); 
7 (sete) vagas para o cargo de Assessoria I nasáreasde:GerenciamentodeRiscose
Monitoramento;GovernançaeArticulaçãoExterna;CulturadeIntegridade(DAS9). 


Atribuiçõespertinentesaoscargos 
Coordenação-Geralde
Inteligência 

●

●

●

●

●



Coordenar as ações relacionadas à análise prévia de integridade e
monitoramento de agentes públicos, em especial aqueles que
ocupam funções nos níveis estratégicos, possibilitando a mitigação
tempestiva de riscos e de prevenção de eventuais condutas ilícitas
praticadascontraaAdministraçãoPública; 
Coordenar as ações relacionadas à análise prévia de integridade e
monitoramento de fornecedores e demais pessoas jurídicas que
mantenham ou pretendam manter relação com a Administração
Pública, possibilitando a mitigação tempestiva de riscos e de
prevenção de eventuais condutas ilícitas praticadas contra a
AdministraçãoPública; 
Coordenar as ações de gerenciamento de riscos de integridade,
desenvolvendo, aplicando e aprimorando metodologiaadequadaao
ambiente da Administração Pública, possibilitando a priorização das
iniciativas estratégicas, além de propor medidas de mitigação e
monitoramentodosriscosidentificados; 
CoordenarasaçõesdemonitoramentodaefetividadedoSistemade
IntegridadedaAdministraçãoPública,desenvolvendoemonitorando
aevoluçãodeindicadores; 
Coordenar as ações relacionadas ao recebimento e análise de
admissibilidade de denúncias, bem como realizar análise preliminar



●

Coordenação na área d
 e
Análise de Integridade de
AgentesPúblicos 

●

●

●
●

Coordenação na área d
 e
Análise de Integridade de
Fornecedores 

●

●

●

Coordenação na área de
Normas, Procedimentos e
Controles 

●
●

●



deintegridadeparaoscasosemqueeventualirregularidadecarecer
de indícios de autoria ou materialidade suficientes paraaberturade
sindicância, de processo administrativo disciplinar ou de processo
administrativoderesponsabilização; 
Promover a estruturação e a integração dos dados, existentes oua
seremimplementados,daAdministraçãoPública. 
Realizar análise prévia de integridade de agentes públicos, em
especial aqueles que ocupam funções nos níveis estratégicos,
possibilitando a mitigação tempestiva de riscos e de prevenção de
eventuaiscondutasilícitaspraticadascontraaAdministraçãoPública; 
Estabelecer e aprimorar continuamenteosprocedimentosecritérios
de avaliação e de monitoramento de integridade dos agentes
públicos,combaseemriscos;
GeriroSistemadeRegistrodeBensdoAgentePúblico–SISPATRI; 
Recomendar medidas de mitigação para eventuais riscos de
integridade identificados nas indicações ou atuações dos agentes
públicos. 
Realizar análise prévia de integridade de fornecedores e demais
pessoasjurídicasquemantenhamoupretendammanterrelaçãocom
a Administração Pública, possibilitando a mitigação tempestiva de
riscosedeprevençãodeeventuaiscondutasilícitaspraticadascontra
aAdministraçãoPública; 
Estabelecer e aprimorar continuamenteosprocedimentosecritérios
deavaliaçãoedemonitoramentodeintegridadedosfornecedorese
demais pessoas jurídicas que mantenham ou pretendam manter
relaçãocomaAdministraçãoPública,combaseemriscos; 
Recomendar medidas de mitigação para eventuais riscos de
integridadeidentificadosnosprocessoslicitatórioseoutrasformasde
contratação,bemcomonagestãocontratual. 
Realizar estudos de melhores práticas de integridade pública, no
âmbitonacionaleinternacional; 
Propor, elaborar e revisar normas e procedimentos que visem
fortalecer continuamenteoSistemadeIntegridadedaAdministração
Pública; 
Propor controles e indicadores com o objetivo de possibilitar a
verificação e o acompanhamento da efetividade das iniciativas de
integridadeimplementadas. 


Coordenação na área de
Governança e Articulação
Externa 

●

●

●
●

Assessoria I nas áreas de
Gerenciamento de Riscos e
Monitoramento;
Governança e Articulação
Externa;
Cultura
de
Integridade 

Desenvolver e implementar metodologia de governança dos
colegiadosrelacionadosaoSistemadeIntegridadedaAdministração
Pública; 
Assessorar e subsidiar as decisões dos colegiados relacionados ao
Sistema de Integridade da Administração Pública, monitorando-as
posteriormente,comoobjetivodegarantiroseucumprimento; 
Promover a integração das diversas iniciativas de integridade,
otimizandorecursoseresultados; 
Articular com as organizações e iniciativas externas, públicas ou
privadas, atuantes no tema integridade, com o objetivo de
compartilhar e/ou prospectar melhores práticas, potencializar o
alcance das ações implementadas, além deprestaresclarecimentos
sobreoSistemadeIntegridadedaAdministraçãoPública. 

●

Assessorar as atividades das coordenações da Subsecretaria de
Integridade Pública, tais como: (i) disseminação da cultura de
integridade; (ii) gerenciamento de riscos e monitoramento; (iii)
implementação de programas de integridade; (iv) estruturação e
gestãodedados; 

●

Elaborar relatórios periódicos de acompanhamentodaevoluçãodas
açõesdeassessoria. 




Matrizdecompetênciasrequeridas 
Para os cargos de: Coordenação-Geral, Coordenação nas áreas de Análise de
Integridade de Agentes Públicos; Análise de Integridade de Fornecedores;
Normas, Procedimentos e Controles; Governança e Articulação Externa e 
Assessoramento I nas áreas de Gerenciamento de Riscos e Monitoramento;
GovernançaeArticulaçãoExterna;CulturadeIntegridade. 
Competências 

Coordenação-
Geral 



Coordenação AssessoriaI 


VisãodeFuturo 



Capacidadeparaimaginareprospectarfuturos,detraçardiretrizes
estratégicas para a organização e para a sociedade, tendo por
base as características históricas, ocontextoeastendênciasem
âmbito local, regional, nacional e internacional, aliada à
capacidade para imaginar e prospectar cenários para além do
futuroimediato. 





X 

X 






InovaçãoeMudança 



Capacidade de questionarabordagensconvencionaisnasolução
de problemas, de adotar novos insights à sua ação, decriarum
ambiente propício à experimentação e à melhoria contínua, de
suscitar e encorajar ideias de vanguarda e novas formas de se
trabalhar, adotando medidas incrementais ou disruptivas que
conduzam a organização a responder de forma adequada ao
contextoeseprepararfaceacenáriosfuturos. 






X 

X 

GestãoparaResultados 
Domíniodosconhecimentossobregestão,inerentesàcapacidade
detomardecisõesegerenciardeformacompetenteeestratégica
os atos da organização. Capacidade de mobilizar recursos e
organizarprocessoseestruturasparagarantirocumprimentodos
objetivos organizacionais. Capacidade de atuar com base em
desempenho,metas,resultadoseimpactos,construídosdeforma
aderenteaocontextoorganizacionalesocialexistente. 








X 

X 

GestãodeCrises 
Capacidadedeantecipar,identificareadministraraocorrênciade
situações de risco, de construir soluçõescriativas,estratégicase
tempestivasadequadasaocontexto.Capacidadedeaçãoemface
de situações de imprevisibilidade e escassez, e de reação sob
pressão. 
CoordenaçãoeColaboraçãoemRede 
Capacidade de transitar com desenvoltura por uma linha de
construção de entendimentos que vai desde a coordenação de
interesses à gestão de conflitos, favorecendo a governabilidade
por meio da construção de coalizões e consensos em torno de
agendas de interessecomum.Capacidadedeconstruir,mobilizar
emanterredesconfiáveiseabertascomstakeholdersquesão,ou
podem vir a se tornar, atores importantes para o alcance dos
objetivos estratégicos da organização. Capacidade de atuar em
um ambiente de governança em rede, construindo parcerias e
fortalecendoasrelaçõesinstitucionais. 






X 





X 














X 

Orientaçãoporvaloreséticos  
Capacidadedeagirdeacordocomprincípiosevaloresmoraisque
norteiam o exercício da função pública, tais como
responsabilidade, integridade, retidão, transparência e equidade
nagestãodarespública. 




X 

X 





X 

X 




Resoluçãodeproblemascombaseemdados 
Capacidade de idear soluções inovadoras e efetivas para
problemas de baixa, média ou elevada complexidade com a
utilizaçãodedados(numéricosenãonuméricos)eevidênciasque
aumentemaprecisãoeviabilidadedassoluções. 

Trabalhoemequipe 









X 

X 





Capacidadedecolaborarecooperarematividadesdesenvolvidas
coletivamente para atingir metas compartilhadas e de
compreender a repercussão de suas ações para o êxito ou
alcancedosobjetivosestabelecidospelogrupo. 
Articulação 


X 





Criaemantémredesdesuporteecooperaçãocomatoresintrae
interorganizacionais para o alcance deobjetivoscomunsusando
sua influência para conquistar a confiança e engajamento dos 
stakeholders. 
Foconoresultadoparaoscidadãos 




X 





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
atendimentodasnecessidadesdosusuáriosedoscidadãos. 


X 



Pré-requisitosequalificaçõeseexperiênciasdesejáveis 
Pré-requisitosgeraisparatodososcargos(obrigatório) 


●






o

Teridoneidademoralereputaçãoilibada; 

o

Possuirperfilprofissionalouformaçãoacadêmicacompatívelcomasatribuições
geraisprevistasnesteregulamento; 

o

Não se enquadrar nas hipóteses de inelegibilidade previstas no inciso I
do caput doart.1ºdaLeiComplementarnº64,de18demaiode1990; 

o

AtenderaodispostonoD
 ecretoRionº14.202,de18desetembrode1995; 

o

AtenderaodispostonoD
 ecretoRionº49.414,de17desetembrode2021; 

o

Atender as Diretrizes do Programa Carioca de Integridade Pública e
Transparência-RioIntegridadeconforme DecretoRionº48.349,de1dejaneiro
de2021. 








Coordenação-
Geralde
Inteligência 



Pré-requisitosespecíficos (obrigatório) 

Qualificaçõeseexperiências(desejável) 

- Nível Superior, em qualquer área de
formação; 
- Experiência profissional de, no mínimo,
3 (três) anos em investigações internas,
análise
de
integridade
de
terceiros/colaboradores, gerenciamento
de riscos e/ou coordenação de
programasdeintegridadeoucompliance; 
- Experiência profissional de, no mínimo,
3(três)anoscomgestãodeequipes. 


- Nível Superior em Direito, Administração,
CiênciasContábeis,Tecnologia,Engenharia
deProduçãoouEconomia; 
-Pós-graduaçãoemCompliance,Gestãode
Riscos,
Controle
Governamental,
Governança e Integridade, GestãoPública,
Ciências Contábeis, Direito Administrativo,
DireitoPenalouEconomia; 
- Certificação em Compliance ou
Integridade; 
- Experiência em auditoria interna ou
independente; 
-
Experiência
em processos da
administração pública, ou seja, oconjunto
de práticas que regulam a gestão da
administraçãopública; 
- Experiência em gestão e integração de
dados,incluindoautilizaçãodeferramentas
forenses.





Coordenaçãonas
áreasdeAnálise
deIntegridadede
AgentesPúblicos;
Análisede
Integridadede
Fornecedores;
Normas,
Procedimentose
Controles;
Governançae
Articulação
Externa 



Comumparatodasasáreas: 
-PossuirNívelSuperioremqualquerárea
deformação; 
- Experiência profissional de, no mínimo,
2(dois)anoscomgestãodeequipes. 

Para a área de integridade de agentes
públicos: 
- Experiência profissional de, no mínimo,
2 (dois) anos em análise de integridade
decolaboradores. 

Para a área de integridade de
fornecedores: 
- Experiência profissional de, no mínimo,
2 (dois) anos em análise de integridade
defornecedores. 

Paraaáreadenormas,procedimentose
controles: 
- Experiência profissional de, no mínimo,
2(dois)anosemelaboraçãodenormase
procedimentos
de
integridade/compliance. 

Paraaáreadegovernançaearticulação
externa: 
- Experiência profissional de, no mínimo,
2 (dois) anos em assessoramento a
colegiados e articulação com órgãos e
entidades que atuam com o tema
integridade/compliance. 





Comumparatodasasáreas: 
- Nível Superior em Direito, Administração,
CiênciasContábeis,Tecnologia,Engenharia
deProduçãoouEconomia; 
-Pós-graduaçãoemCompliance,Gestãode
Riscos,
Controle
Governamental,
Governança e Integridade, GestãoPública,
Ciências Contábeis, Direito Administrativo,
DireitoPenalou Economia; 
- Certificação em Compliance ou
Integridade; 
-
Experiência
em processos da
administração pública, ou seja, oconjunto
de práticas que regulam a gestão da
administraçãopública. 

Para a área de integridade de agentes
públicos: 
- Experiência em auditoria interna ou
independente; 
- Experiência em gestão e integração de
dados,incluindoautilizaçãodeferramentas
forenses.

Para a área de integridade de
fornecedores: 
- Experiência em auditoria interna ou
independente; 
- Experiência em gestão e integração de
dados,incluindoautilizaçãodeferramentas
forenses;
- Experiência em contratações públicas
(legislações:Lei8.666,Lei14.133,etc). 

Para a área de normas, procedimentos e
controles: 
-Experiênciaemelaboraçãodeprogramas
decompliancee/ouintegridade. 


AssessoriaInas
áreasde
Gerenciamentode
Riscose
Monitoramento;
Governançae
Articulação
Externa;Culturade
Integridade 



Comumparatodasasáreas: 
-PossuirNívelSuperior,emqualquerárea
deformação. 

ParaaáreadeGerenciamentodeRiscos
eMonitoramento: 
- Experiência de, no mínimo, 1 (um) ano
emaplicaçãodemetodologiasdegestão
deriscos. 
Para a área de Governança e
ArticulaçãoExterna: 
- Experiências de, no mínimo, 1(um)ano
em implementação e aprimoramento de
programasdeintegridade/compliance. 
ParaaáreadeCulturadeIntegridade: 
- Experiência de, no mínimo, 1 (um) ano
emaçõesdeculturaorganizacional. 

Comumparatodasasáreas: 
- Nível Superior em Direito, Administração,
CiênciasContábeis,Tecnologia,Engenharia
deProduçãoouEconomia; 
-Pós-graduaçãoemCompliance,Gestãode
Riscos,
Controle
Governamental,
Governança e Integridade, GestãoPública,
Ciências Contábeis, Direito Administrativo,
DireitoPenalouEconomia; 
- Certificação em Compliance ou
Integridade; 
-
Experiência
em processos da
administração pública, ou seja, oconjunto
de práticas que regulam a gestão da
administraçãopública; 
-Experiênciaematividadesdeassessoria. 







Quempodeparticipar 
Esteprocessoseletivoéabertoaprofissionaissemvínculocomaadministraçãoeservidorase
servidores públicos de qualquerdasesferasePoderes,comformaçãoemnívelsuperior,que
tenhamdisponibilidadepararesidirnacidadedoRiodeJaneiro/RJ. 



Remuneração 
●

Coordenação-GeraldeInteligência: 
○ RemuneraçãomensaltotaldeR
 $15.000,00,sendo: 
■

DAS-10.B,novalordeR$10.513,78eacréscimodeencargosespeciaisdovalordoDAS. 


●

Coordenação nas áreas de Análise de Integridade de Agentes Públicos; Análisede
Integridade de Fornecedores; Normas, Procedimentos e Controles; Governança e
ArticulaçãoExterna: 
○ RemuneraçãomensaltotaldeR
 $8.000,00,sendo: 
■

DAS-9,novalordeR$4.272,70eacréscimodeencargosespeciaisdovalordoDAS. 


●

Assessoria nas áreas de Gerenciamento de Riscos e Monitoramento; Governançae
ArticulaçãoExterna;CulturadeIntegridade: 
○ RemuneraçãomensaltotaldeR
 $8.000,00,sendo: 
■

DAS-9,novalordeR$4.272,70eacréscimodeencargosespeciaisdovalordoDAS. 

Inscrições  
●



Onde:Exclusivamente,via Internet,pormeiodosseguinteslinks: 



●



○

ParaocargodeCoordenação-GeraldeInteligência: 
■ linkparainscrição. 

○

ParaocargodeCoordenaçãonasáreasdeAnálisedeIntegridadedeAgentes
Públicos;AnálisedeIntegridadedeFornecedores;Normas,Procedimentose
Controles;GovernançaeArticulaçãoExterna: 
■ linkparainscrição. 

○

ParaocargodeAssessorianasáreasdeGerenciamentodeRiscose
Monitoramento;GovernançaeArticulaçãoExterna;CulturadeIntegridade: 
■ linkparainscrição. 


Quando:apartirdodia13/10/2021atéodia27/10/2021às23h59min*. 

○ Não será possível submeter e/ou enviar o formulário de inscrição após às
23h59min do dia 27/10/2021, portantoorganize-separainiciarsuainscriçãoe
atéohorárioindicado;  

○ Após a submissão da inscrição, as alterações no cadastro poderão não ser
consideradas no momento da análise curricular. Portanto, após concluir o
cadastro e submeter sua inscrição na posição desejada, evite realizar
alterações. 

Informaçõesgerais 
●

AmodalidadedetrabalhoserápresencialeolocaldetrabalhoseránaSubsecretariade
Integridade Pública, vinculada à Prefeitura do RiodeJaneiro,situadanaCidadeNova,
RiodeJaneiro-RJ; 

●

TodasasinformaçõessobreoprocessoseletivoserãodivulgadasnoPortaldaEnap.É
de responsabilidade da pessoa candidata o acompanhamento do andamento da
pré-seleçãoedocronogramaatualizadodoprocesso; 

●

Emcasodedúvidaseesclarecimentos,entreemcontatocomonossoa
 tendimento. 
○ Dúvidas e informações sobre as inscrições e/ou envio da experiência
profissional,queforemrecebidaspelocanaldeatendimento,serãorespondidas
atéas18h00dodia2
 7/10/2021. 



Etapasdoprocessoseletivo 
Etapa 

Inscrições 

Descrição 
Formuláriodeinscrições 
As pessoascandidatasdevemrealizarainscriçãopormeiodeplataformaonline,na
qualdeveminformarsuaformação,experiênciasprofissionais,resultadosobtidose
qualificações. 

Avaliaçãocurricular  Nestaetapaserãoanalisadasasinformaçõesfornecidaspelaspessoascandidatas
na plataforma de inscrições, tais como experiências profissionaisrelacionadasàs
atribuiçõesdaposição,formaçãoecursosafinsàsáreasdeatuaçãodocargo. 




Avaliaçãodas
Competências
Comportamentais 

Nesta etapa serão avaliados o perfil da pessoa candidata e as competências
desenvolvidasaolongodesuatrajetóriaprofissionalpormeiodeentrevistaonline
individualouemgrupo. 
Descriçãodaexperiênciaprofissionalmaisrelevante 
As pessoas candidatas aprovadas para a etapa de avaliação comportamental
deverão preparar um relato da experiência mais relevante em sua trajetória
profissional,deacordocomaposiçãodesejada: 
●

Coordenação-Geral de Inteligência: apresentar um vídeo, em formato de
pitch,comorelatodaexperiênciamaisrelevantenaáreadeinvestigações
internas;análisedeintegridadedeterceiros/colaboradores;gerenciamento
deriscose/oucoordenaçãodeprogramasdeintegridade;oucompliance. 

Orelatoemformatodepitchdeveráseguirosparâmetros: 
○

○

Tema: relato da experiência mais relevante na área de
investigações
internas,
análise
de
integridade
de
terceiros/colaboradores,
gerenciamento de riscos e/ou
coordenaçãodeprogramasdeintegridadeoucompliance; 
Duração:máximodedoisminutos. 

O vídeo deverá ser gravado diretamente na Plataforma de Seleção e
encaminhadoatéodia0
 5/11/2021 
●

Coordenação: apresentar um relato escrito da experiência maisrelevante
emumadasseguintesáreasquetenhamaisinteresseemconcorrer: 
○ AnálisedeIntegridadedeAgentesPúblicos; 
○ AnálisedeIntegridadedeFornecedores; 
○ Normas,ProcedimentoseControles; 
○ GovernançaeArticulaçãoExterna. 

●

AssessoriaI:apresentarumrelatoescritodaexperiênciamaisrelevanteem
umadasseguintesáreasquetenhamaisinteresseemconcorrer: 
○ GerenciamentodeRiscoseMonitoramento; 
○ GovernançaeArticulaçãoExterna; 
○ CulturadeIntegridade. 



ParaoscargosdeCoordenaçãoeAssessoriaI,odocumentodeveráconter:  
○
○
○
○
○
○

Contextodaexperiência; 
Pessoasenvolvidas; 
Papeldapessoacandidatanaexperiênciarelatada; 
Principaisdesafiosenfrentadoserespectivasações/soluções; 
Duraçãodaexperiência; 
Resultadosobtidos. 


Para os cargos de Coordenação e Assessoria I o documento deve ser redigido
diretamentenaPlataformadeSeleçãoeenviado,atéodia0
 5/11/2021. 
Odocumentodeveráconternomáximo05parágrafos. 
A experiência profissional maisrelevanteseráavaliadapelaequipedaSubsecretariadeIntegridade
PúblicadaPrefeituradacidadedoRiodeJaneiro. 
Onãoenviodovídeooudorelato,conformeprazoeformaestipuladosnesteRegulamento,acarretará
nadesclassificaçãoautomáticadapessoa candidatanoprocessoseletivo. 




Entrevistafinal 

As pessoas finalistas recomendadas para a posição serão entrevistadas pela
equipetécnicadaSubsecretariadeIntegridadePúblicadaPrefeituradacidadedo
Rio de Janeiro, a critério da pessoa Subsecretária, que será responsável pela
decisãofinalenomeaçãodosprofissionais. 


Cronogramaprevistodepré-seleção 
Etapa 
Recrutamento 

Atividade 
Inscrições 

Período 
13a27/10/2021 

Pré-seleção 

Comunicaçãodaspessoascandidatas
aprovadasemanálisecurricular 

Pré-seleção 

Enviodadescriçãodaexperiência
profissionalmaisrelevante 

03a05/11/2021 

Pré-seleção 

Avaliaçãodascompetências
comportamentais 

05a16/11/2021 


Pré-seleção 

Comunicaçãodaspessoascandidatas
recomendadasnaavaliação
comportamentalepré-selecionadasno
processoseletivo 

Seleção 

Avaliaçãofinalpormeiodeentrevistacom
apessoagestoradaSubsecretariade
IntegridadePública 

Seleção 

Comunicaçãodoresultadofinal 

03/11/2021 


19/11/2021 

22/11a10/12/2021 

16/12/2021 

Ocronogramapodesofreralteraçõesaqualquermomento,todasasinformaçõessempreserãoatualizadas
nos itedoprocessodepré-seleção. 

Fundamentação 
Este processo tem sua fundamentação no Decreto n° 14.202, de 18 de setembro de 1995.
Destacamos que a escolha final da pessoa candidata é ato discricionário da autoridade
responsável pela nomeação ou pela designação. E a participação ou o desempenho neste
processoseletivonãogeradireitoànomeaçãoouàdesignação. 

Brasília,13deou
 tubrode2021. 



