
 Retificação do Regulamento  para seleção de 
 cargo para a  Secretaria de Orçamento 
 Federal 

 A  Escola  Nacional  de  Administração  Pública  (Enap),  divulga  a  retificação  do 
 regulamento  da  pré-seleção  para  o  cargo  de  Subsecretário(a)  de  Gestão 
 Corporativa (DAS 101.5) junto à Secretaria de Orçamento Federal - SOF. 

 Pré-requisitos e qualificações e experiências desejáveis: 

 Onde se lê: 

 Pré-requisitos gerais (obrigatório) 

 Ser servidor(a) público(a) integrante da carreira de Analista de Planejamento e Orçamento; 

 Ter idoneidade moral e reputação ilibada; 

 Possuir  perfil  profissional  ou  formação  acadêmica  compatível  com  as  atribuições  gerais  previstas 
 neste regulamento; e 

 Não  se  enquadrar  nas  hipóteses  de  inelegibilidade  previstas  no  inciso  I  do  caput  do  art.  1º  da  Lei 
 Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990. 

 Leia-se: 

 Pré-requisitos gerais (obrigatório) 

 Ter idoneidade moral e reputação ilibada  ; 

 Possuir  perfil  profissional  ou  formação  acadêmica  compatível  com  as  atribuições  gerais  previstas 
 neste regulamento; e 

 Não  se  enquadrar  nas  hipóteses  de  inelegibilidade  previstas  no  inciso  I  do  caput  do  art.  1º  da  Lei 
 Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990. 



 Onde se lê: 

 Pré-requisitos específicos (obrigatório)  Qualificações e experiências (desejável) 

 ●  Pós-graduação,  em  nível  de  Especialização, 
 preferencialmente  em  áreas  correlatas  a:  Gestão 
 de  Pessoas,  Projetos,  Processos  Gerenciais, 
 Compliance,  Riscos,  Tecnologia  da  Informação 
 ou  Planejamento,  Finanças  e  Governança 
 Públicas; 

 ●  Conhecimento  em  metodologias  de 
 planejamento estratégico; 

 ●  Experiência  profissional  de,  no  mínimo,  3  (três) 
 anos em: 

 ○  atividades  correlatas  a  uma  ou  mais 
 áreas  relacionadas  às  responsabilidades 
 e atribuições do cargo em comissão; 

 ○  gestão  e  coordenação  de  equipes  de,  no 
 mínimo, 10 (dez) pessoas. 

 ●  Experiência de, no mínimo, 1 (um) ano em: 

 ○  gerenciamento de projetos. 

 ●  Pós-graduação,  em  nível  de  Mestrado  ou 
 Doutorado,  preferencialmente  em  áreas 
 correlatas  a  Gestão  de  Pessoas,  Projetos, 
 Processos  Gerenciais,  Compliance,  Riscos, 
 Tecnologia  da  Informação  ou  Planejamento, 
 Finanças e Governança Públicas; 

 ●  Certificação em gestão de projetos; 
 ●  Metodologias de mapeamento de processos; 
 ●  Metodologias de gestão de riscos; 
 ●  Inglês intermediário (habilidade de leitura); 
 ●  Experiência de, no mínimo, 1 (um) ano em: 

 ○  processos  de  modernização 
 administrativa ou tecnológica; 

 ○  projetos  estratégicos  na  área  de  Gestão 
 de  Pessoas  como,  por  exemplo,  gestão 
 por  competências,  comunicação  interna, 
 cultura  e  clima  organizacional,  softwares 
 de gestão de pessoas. 

 Leia-se: 

 Pré-requisitos específicos (obrigatório)  Qualificações e experiências (desejável) 

 ●  Pós-graduação,  em  nível  de  Especialização, 
 preferencialmente  em  áreas  correlatas  a:  Gestão 
 de  Pessoas,  Projetos,  Processos  Gerenciais, 
 Compliance,  Riscos,  Tecnologia  da  Informação 
 ou  Planejamento,  Finanças  e  Governança 
 Públicas; 

 ●  Conhecimento  em  metodologias  de 
 planejamento estratégico; 

 ●  Experiência  profissional  de,  no  mínimo,  3  (três) 
 anos em: 

 ○  atividades  correlatas  a  uma  ou  mais 
 áreas  relacionadas  às  responsabilidades 
 e atribuições do cargo em comissão;  e 

 ○  gestão  e  coordenação  de  equipes  de,  no 
 mínimo, 10 (dez) pessoas. 

 ●  Experiência de, no mínimo, 1 (um) ano em: 

 ○  gerenciamento de projetos. 

 ●  Pós-graduação,  em  nível  de  Mestrado  ou 
 Doutorado,  preferencialmente  em  áreas 
 correlatas  a  Gestão  de  Pessoas,  Projetos, 
 Processos  Gerenciais,  Compliance,  Riscos, 
 Tecnologia  da  Informação  ou  Planejamento, 
 Finanças e Governança Públicas; 

 ●  Ser  servidor(a)  público(a)  integrante  da  carreira 
 de Analista de Planejamento e Orçamento  ; 

 ●  Certificação em gestão de projetos; 
 ●  Metodologias de mapeamento de processos; 
 ●  Metodologias de gestão de riscos; 
 ●  Inglês intermediário (habilidade de leitura); 
 ●  Experiência de, no mínimo, 1 (um) ano em: 

 ○  processos  de  modernização 
 administrativa ou tecnológica; 

 ○  projetos  estratégicos  na  área  de  Gestão 
 de  Pessoas  como,  por  exemplo,  gestão 
 por  competências,  comunicação  interna, 
 cultura  e  clima  organizacional,  softwares 
 de gestão de pessoas. 



 Quem pode participar 

 Onde se lê: 

 Este  processo  seletivo  é  exclusivo  para  pessoas  servidoras  ,  integrantes  da  carreira  de  Analista  de 
 Planejamento  e  Orçamento,  com  pós-graduação  em  nível  de  especialização,  que  tenham  disponibilidade 
 para residir em Brasília - DF. 

 Leia-se: 

 Este  processo  seletivo  é  aberto  a  profissionais  sem  vínculo  com  a  administração  e  pessoas  servidoras 
 públicas  de  qualquer  das  esferas  e  Poderes  ,  com  pós-graduação  em  nível  de  especialização,  que  tenham 
 disponibilidade para residir em Brasília - DF. 

 Remuneração 

 Onde se lê: 

 Subsecretário(a) de Gestão Corporativa 

 Remuneração mensal total de:  R$ 13.623,39. 
 Pessoas  servidoras  públicas  ocupantes  de  cargos  e  funções  comissionadas  no  âmbito  da  administração  pública 
 federal direta, autárquica e fundacional devem observar o disposto no art. 2º da  Lei nº 11.526/2007  . 

 Caso  a  pessoa  selecionada  resida  fora  de  Brasília  -  DF,  terá  direito  a  auxílio  moradia  correspondente  a 
 até  25%  do  valor  do  DAS  ,  conforme  Instrução  Normativa  SGP/SEDGG/ME  Nº  57,  de  10  de  junho  de  2021  . 
 Nessa  situação,  também  fará  jus  a  ajuda  de  custo,  nos  termos  do  Decreto  4.004,  de  8  de  novembro  de 
 2001  . 

 Leia-se: 

 Subsecretário(a) de Gestão Corporativa 

 Remuneração mensal total de:  R$ 13.623,39. 
 Pessoas  servidoras  públicas  ocupantes  de  cargos  e  funções  comissionadas  no  âmbito  da  administração  pública 
 federal direta, autárquica e fundacional devem observar o disposto no art. 2º da  Lei nº 11.526/2007  . 

 Caso  a  pessoa  selecionada  resida  fora  de  Brasília  -  DF,  terá  direito  a  auxílio  moradia  correspondente  a 
 até  25%  do  valor  do  DAS  (até  R$  3.405,84)  ,  conforme  Instrução  Normativa  SGP/SEDGG/ME  Nº  57,  de  10 
 de  junho  de  2021  .  Nessa  situação,  também  fará  jus  a  ajuda  de  custo,  nos  termos  do  Decreto  4.004,  de  8 
 de novembro de 2001  . 

 Inscrições 

 Onde se lê: 

 Exclusivamente via Internet, por meio do  link de inscrição  . 

 Quando:  a partir do  dia 25/05/2022 até o dia 03/06/2022 às 23h59min. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/l11526.htm
https://www.in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-sgp/sedgg/me-n-57-de-10-de-junho-de-2021-325396704
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/d4004.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/d4004.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/l11526.htm
https://www.in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-sgp/sedgg/me-n-57-de-10-de-junho-de-2021-325396704
https://www.in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-sgp/sedgg/me-n-57-de-10-de-junho-de-2021-325396704
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/d4004.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/d4004.htm
https://enap.gupy.io/job/eyJqb2JJZCI6M


 ●  Não  será  possível  realizar  a  inscrição  após  às  23h59min  do  dia  03/06/2022,  portanto  organize-se 
 para finalizar sua inscrição até o horário indicado; 

 ●  Evite  realizar  alterações  no  cadastro  após  concluir  a  sua  inscrição.  Informações  incluídas  após  a 
 submissão da inscrição poderão não ser consideradas na avaliação curricular. 

 Leia-se: 

 Exclusivamente via Internet, por meio do  link de inscrição  . 

 Quando:  a partir do  dia 25/05/2022 até o dia  10/06/2022  às 23h59min. 

 ●  Não  será  possível  realizar  a  inscrição  após  às  23h59min  do  dia  10/06/2022  ,  portanto  organize-se  para 
 finalizar sua inscrição até o horário indicado; 

 ●  Evite  realizar  alterações  no  cadastro  após  concluir  a  sua  inscrição.  Informações  incluídas  após  a 
 submissão da inscrição poderão não ser consideradas na avaliação curricular. 

 Informações gerais 

 Onde se lê: 

 A  modalidade  de  trabalho  será  presencial,  na  Secretaria  de  Orçamento  Federal  em  Brasília  -  DF  e  poderá 
 exigir disponibilidade para viagens. 

 Todas  as  informações  sobre  a  seleção  serão  divulgadas  no  Portal  da  Enap  .  É  de  responsabilidade  da 
 pessoa  candidata  acompanhar  o  andamento  da  pré-seleção  e  do  cronograma  atualizado  do  processo 
 seletivo. 

 Em caso de dúvidas e esclarecimentos, entre em contato com o nosso  atendimento  . 

 Dúvidas  e  informações  sobre  as  inscrições,  que  forem  recebidas  pelo  canal  de  atendimento,  serão 
 respondidas até às 18h00 do dia 03/06/2022. 

 Leia-se: 

 A  modalidade  de  trabalho  será  presencial,  na  Secretaria  de  Orçamento  Federal  em  Brasília  -  DF  e  poderá 
 exigir disponibilidade para viagens. 

 Todas  as  informações  sobre  a  seleção  serão  divulgadas  no  Portal  da  Enap  .  É  de  responsabilidade  da 
 pessoa  candidata  acompanhar  o  andamento  da  pré-seleção  e  do  cronograma  atualizado  do  processo 
 seletivo. 

 Em caso de dúvidas e esclarecimentos, entre em contato com o nosso  atendimento  . 

 Dúvidas  e  informações  sobre  as  inscrições,  que  forem  recebidas  pelo  canal  de  atendimento,  serão 
 respondidas até às 18h00 do dia  10/06/2022  . 

https://enap.gupy.io/jobs/2030274
https://enap.gov.br/pt/servicos/processos-seletivos/vagas
https://cse.enap.gov.br/citsmart/pages/smartPortal/smartPortal.load#/atividade/351/3756/4675
https://enap.gov.br/pt/servicos/processos-seletivos/vagas
https://cse.enap.gov.br/citsmart/pages/smartPortal/smartPortal.load#/atividade/351/3756/4675


 Etapas do processo seletivo 

 Onde se lê: 

 Etapa  Atividade 

 Inscrições  Período  destinado  ao  cadastro,  exclusivamente  na  plataforma  de  seleção  ,  das 
 informações curriculares das pessoas candidatas. 

 Avaliação 
 Curricular 

 Etapa  de  análise  das  informações  de  experiências  profissionais  relacionadas  às 
 atribuições,  formação  e  cursos  afins  às  áreas  de  atuação  do  cargo,  fornecidas  pelas 
 pessoas candidatas, de caráter classificatório e eliminatório. 

 Avaliação  das 
 Competências 
 Comportamentais 

 Etapa  aplicada  às  pessoas  candidatas  aprovadas  na  avaliação  curricular  ,  composta 
 por: 

 Entrevista Comportamental 

 Entrevista  individual  e  online  ,  de  caráter  classificatório  e  eliminatório,  que  avaliará  o 
 perfil  das  pessoas  candidatas  e  as  competências  desenvolvidas  ao  longo  da  trajetória 
 profissional. 

 Texto  com 
 proposta  para 
 questão 
 problema 

 As  pessoas  candidatas  aprovadas  na  avaliação  curricular  deverão  redigir  um  texto 
 propositivo para uma questão problema, nos seguintes parâmetros: 

 ●  tema:  desafios  ao  fortalecimento  da  gestão  corporativa  no  âmbito  da  SOF  e 
 do Sistema Federal de Planejamento e Orçamento  ; 

 ●  formato:  máximo 5 (cinco) parágrafos; 
 ●  prazo de envio:  16 a 20/06/2022. 

 O  texto  deverá  ser  produzido  e  encaminhado  exclusivamente  pela  plataforma  de 
 seleção.  O  não  encaminhamento  dentro  do  prazo  acarretará  na  eliminação 
 automática da pessoa candidata no processo seletivo. 

 O texto será avaliado pela equipe da Secretaria de Orçamento Federal. 

 Avaliação Final 

 Etapa  aplicada  às  pessoas  finalistas  recomendadas  na  avaliação  comportamental  , 
 composta por: 

 Entrevista Técnica 

 Entrevista  individual  e  online  ,  de  caráter  classificatório  e  eliminatório,  que  avaliará  o 
 atendimento  das  competências  técnicas  exigidas  para  o  cargo  e  desenvolvidas  pelas 
 pessoas candidatas ao longo da trajetória profissional. 

 Entrevista Final 

 Entrevista  com  a  pessoa  gestora  da  SOF,  responsável  pela  decisão  final  e  nomeação 
 da pessoa selecionada. 



 Leia-se: 

 Etapa  Atividade 

 Inscrições  Período  destinado  ao  cadastro,  exclusivamente  na  plataforma  de  seleção  ,  das 
 informações curriculares das pessoas candidatas. 

 Avaliação 
 Curricular 

 Etapa  de  análise  das  informações  de  experiências  profissionais  relacionadas  às 
 atribuições,  formação  e  cursos  afins  às  áreas  de  atuação  do  cargo,  fornecidas  pelas 
 pessoas candidatas, de caráter classificatório e eliminatório. 

 Avaliação  das 
 Competências 
 Comportamentais 

 Etapa  aplicada  às  pessoas  candidatas  aprovadas  na  avaliação  curricular  ,  composta 
 por: 

 Entrevista Comportamental 

 Entrevista  individual  e  online  ,  de  caráter  classificatório  e  eliminatório,  que  avaliará  o 
 perfil  das  pessoas  candidatas  e  as  competências  desenvolvidas  ao  longo  da  trajetória 
 profissional. 

 Texto  com 
 proposta  para 
 questão 
 problema 

 As  pessoas  candidatas  aprovadas  na  avaliação  curricular  deverão  redigir  um  texto 
 propositivo para uma questão problema, nos seguintes parâmetros: 

 ●  tema:  desafios  da  modernização  administrativa  no  âmbito  da  gestão  pública 
 federal  ; 

 ●  formato:  máximo 5 (cinco) parágrafos; 
 ●  prazo de envio:  27/06 a 01/07/2022  . 

 O  texto  deverá  ser  produzido  e  encaminhado  exclusivamente  pela  plataforma  de 
 seleção.  O  não  encaminhamento  dentro  do  prazo  acarretará  na  eliminação 
 automática da pessoa candidata no processo seletivo. 

 O texto será avaliado pela equipe da Secretaria de Orçamento Federal. 

 Avaliação Final 

 Etapa  aplicada  às  pessoas  finalistas  recomendadas  na  avaliação  comportamental  , 
 composta por: 

 Entrevista Técnica 

 Entrevista  individual  e  online  ,  de  caráter  classificatório  e  eliminatório,  que  avaliará  o 
 atendimento  das  competências  técnicas  exigidas  para  o  cargo  e  desenvolvidas  pelas 
 pessoas candidatas ao longo da trajetória profissional. 

 Entrevista Final 

 Entrevista  com  a  pessoa  gestora  da  SOF,  responsável  pela  decisão  final  e  nomeação 
 da pessoa selecionada. 



 Cronograma previsto de pré-seleção 

 Onde se lê: 

 Etapa  Atividade  Período 

 Recrutamento  Inscrições.  25/05 a 03/06/2022 

 Pré-seleção  Divulgação  do  resultado  da  etapa  de 
 avaliação  curricular. 

 08/06/2022 

 Pré-seleção  Avaliação  das  competências 
 comportamentais. 

 09 a 16/06/2022 

 Pré-seleção  Produção  e  envio  do  texto  com 
 proposta para questão problema. 

 16 a 20/06/2022 

 Pré-seleção  Divulgação  do  resultado  da  etapa 
 de  avaliação  das  competências 
 comportamentais  com  a  lista  das 
 pessoas  candidatas  recomendadas 
 na pré-seleção. 

 24/06/2022 

 Seleção  Avaliação  final,  por  meio  de 
 entrevista  técnica  e  entrevista  final, 
 com  a  equipe  técnica  e  com  a 
 pessoa gestora da SOF. 

 28/06 a 04/07/2022 

 Seleção  Comunicação  das  pessoas 
 candidatas sobre o resultado final. 

 06/07/2022 

 O cronograma poderá sofrer alterações a qualquer momento. Consulte sempre o  Portal da Enap  . 

 A  Enap  conduzirá  as  etapas  de  recrutamento  e  pré-seleção  e  ficará  responsável  pela  comunicação  das  pessoas  candidatas  e 
 divulgação dos resultados dessas etapas. 

 A  equipe  da  Secretaria  de  Orçamento  Federal  conduzirá  a  etapa  de  seleção,  que  corresponde  às  entrevistas  técnica  e  final,  e  ficará 
 responsável pela comunicação das pessoas candidatas e divulgação dos resultados dessa etapa. 

https://enap.gov.br/pt/servicos/processos-seletivos/vagas


 Leia-se: 

 Etapa  Atividade  Período 

 Recrutamento  Inscrições.  25/05 a  10/06/2022 

 Pré-seleção  Divulgação  do  resultado  da  etapa  de 
 avaliação  curricular. 

 15/06/2022 

 Pré-seleção  Avaliação  das  competências 
 comportamentais. 

 20 a 27/06/2022 

 Pré-seleção  Produção  e  envio  do  texto  com 
 proposta para questão problema. 

 27/06 a 01/07/2022 

 Pré-seleção  Divulgação  do  resultado  da  etapa 
 de  avaliação  das  competências 
 comportamentais  com  a  lista  das 
 pessoas  candidatas  recomendadas 
 na pré-seleção. 

 05/07/2022 

 Seleção  Avaliação  final,  por  meio  de 
 entrevista  técnica  e  entrevista  final, 
 com  a  equipe  técnica  e  com  a 
 pessoa gestora da SOF. 

 07 a 12/07/2022 

 Seleção  Comunicação  das  pessoas 
 candidatas sobre o resultado final. 

 14/07/2022 

 O cronograma poderá sofrer alterações a qualquer momento. Consulte sempre o  Portal da Enap  . 

 A  Enap  conduzirá  as  etapas  de  recrutamento  e  pré-seleção  e  ficará  responsável  pela  comunicação  das  pessoas  candidatas  e 
 divulgação dos resultados dessas etapas. 

 A  equipe  da  Secretaria  de  Orçamento  Federal  conduzirá  a  etapa  de  seleção,  que  corresponde  às  entrevistas  técnica  e  final,  e  ficará 
 responsável pela comunicação das pessoas candidatas e divulgação dos resultados dessa etapa. 

https://enap.gov.br/pt/servicos/processos-seletivos/vagas

