MINISTÉRIO DA ECONOMIA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO, POR TEMPO DETERMINADO, DE
PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
EDITAL Nº 9 – ME, DE 1º DE SETEMBRO DE 2020
A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA DA SECRETARIA
EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA torna públicas as seguintes alterações no Edital nº 7 – ME, de 19
de agosto de 2020:
a) a retificação dos requisitos dos Perfis Profissionais 1, 2 e 5, divulgados por meio do subitem 2.1;
b) a inclusão da alínea “g” no subitem 12.1;
c) a retificação do tópico 3 da disciplina de Experiência do Usuário (UX), referente aos conhecimentos
específicos para o Perfil Profissional 4: Especialista em Experiência do Usuário (UX), divulgados por meio do
subitem 14.2.3;
d) a prorrogação do período de inscrições no processo seletivo simplificado, mediante a retificação do
cronograma previsto, constante do Anexo I do referido edital.
2.1 ATIVIDADES TÉCNICAS DE COMPLEXIDADE GERENCIAL, DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DE
ENGENHARIA SÊNIOR
[...]
PERFIL PROFISSIONAL 1: ESPECIALISTA EM ANÁLISE DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior na área de
Informática/Computação ou em Administração ou de graduação em qualquer área de formação com pósgraduação em Informática, em Computação, em Administração ou na área de análise de processos de
negócios (mínimo de 360 horas), fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC),
acrescido de experiência profissional superior a cinco anos em funções de Tecnologia da Informação ou
relativas à especialidade do perfil; ou acrescido de título de mestrado ou doutorado em Informática, em
Computação ou em Análise de Processos de Negócios.
[...]
PERFIL PROFISSIONAL 2: ESPECIALISTA EM CIÊNCIA DE DADOS
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior na área de
Informática/Computação ou em Estatística ou de graduação em qualquer área de formação com pósgraduação em Informática/Computação, em Estatística ou na área de Análise de Ciência de Dados (mínimo
de 360 horas), fornecido por instituição reconhecida pelo MEC, acrescido de experiência profissional superior
a cinco anos em funções de Tecnologia da Informação ou relativas à especialidade do perfil; ou acrescido de
título de mestrado ou doutorado em Informática/Computação ou em Ciência de Dados.
[...]
PERFIL PROFISSIONAL 5: ESPECIALISTA EM GESTÃO DE PROJETOS
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior na área de
Informática/Computação ou em Administração ou de graduação em qualquer área de formação com pósgraduação em Informática/Computação, em Administração ou na área de Gestão de Projetos (mínimo de
360 horas), fornecido por instituição reconhecida pelo MEC, acrescido de experiência profissional superior a
cinco anos em funções de Tecnologia da Informação ou relativas à especialidade do perfil; ou acrescido de
título de mestrado ou doutorado em Informática/Computação ou em Gestão de Projetos.
[...]

12.1 Em caso de empate na nota final no processo seletivo, terá preferência o candidato que, na seguinte
ordem:
[...]
1

g) tiver maior idade;
[...]
14.2.3 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
[...]
PERFIL PROFISSIONAL 4: ESPECIALISTA EM EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO (UX)
EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO (UX): [...] 3 Sistemas de gestão de conteúdo: conceitos básicos e aplicações; Plone
(4.3.18 ou superior); arquitetura de informação; portais corporativos: conceitos básicos e aplicações,
portlets, RSS; workflow; gerenciamento eletrônico de documentos (GED); conceitos de acessibilidade e
usabilidade; recomendações W3C para desenvolvimento web (Web Standards); e-Mag; desenho e
planejamento de interação em aplicações web. [...]
[...]
ANEXO I
CRONOGRAMA PREVISTO
Atividade
Período de inscrições

Período de solicitação de inscrição com isenção de
taxa de inscrição
Disponibilizar o link para verificação de deferimento
da foto encaminhada na inscrição e prazo para novo
envio de foto que atenda às determinações do
sistema
Divulgação da relação provisória dos candidatos
com inscrição deferida para concorrer como pessoas
com deficiência e disponibilização de link para a
consulta individual à situação provisória de
atendimento especial e de solicitação de isenção de
taxa
Prazo para interposição de recursos contra a relação
provisória dos candidatos com inscrição deferida
para concorrer como pessoas com deficiência e
contra a situação provisória de atendimento
especial e de solicitação de isenção de taxa
[...]
[...]

Datas previstas
21/8/2020 a 6/9/2020
Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último
dia (horário oficial de Brasília/DF)
21/8/2020 a 6/9/2020
Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último
dia (horário oficial de Brasília/DF)
8 e 9/9/2020
Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último
dia (horário oficial de Brasília/DF)
11/9/2020

12 e 13/9/2020
Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último
dia (horário oficial de Brasília/DF)

[...]

LUCÍOLA MAURÍCIO DE ARRUDA

2

