
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

EDITAL Nº 31, DE 20 DE JULHO DE 2022.

Abre  Processo  Seletivo  visando  RECRUTAMENTO  INTERNO  DE
SERVIDOR (A) para preenchimento da vaga de chefe (titular) da Seção de
Planejamento  e  Gestão  Estratégica  (SEPGE),  FC-2,  da  Procuradoria  da
República em Roraima. 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO

DE RORAIMA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela PORTARIA PGR/MPF nº 941,

de 24 de novembro de 2020, com fundamento na Portaria PGR n° 778, de 28 de agosto de 2017, 

RESOLVE: 

Art.  1º  Abrir  Processo  Seletivo  visando  RECRUTAMENTO  INTERNO  DE

SERVIDOR (A) para preenchimento de vaga, conforme descrito abaixo: 

1. Da lotação:

Lotação: Seção de Planejamento e Gestão Estratégica (SEPGE) 

Função: FC-2 (R$ 1.185,05 – valor bruto) - chefe titular 

Carga horária: 
7 horas diárias, no horário de funcionamento da PR-RR*. 
* Existe a possibilidade de autorização para trabalho não presencial, a
critério da chefia imediata, nos termos da Portaria PGR/MPU nº 81, de
7 de outubro de 2021. 

Atribuições e
Responsabilidades 

Assessoramento  em  planejamento  e  monitoramento  organizacional,
gestão  de  processos  de  trabalho,  gestão  de  projetos,  gestão  do
desempenho  institucional  e  gestão  orçamentária.  Assistência,
orientação e comunicação junto ao corpo gestor da unidade do MPF e à
administração superior no desdobramento da estratégia institucional.
Gerenciamento da SEPGE.

 Características e
Conhecimentos desejados

 (critérios apenas

Noções  de conceitos  e  de metodologias  de trabalho relacionados às
atribuições e responsabilidades indicadas acima. 
Formação  acadêmica:  preferencialmente  pessoas  graduadas  ou  pós-
graduadas em administração, gestão pública, engenharia da produção
ou área técnico-científica afim.
Alternativamente, pessoas graduadas em qualquer área de formação. 

Habilidades necessárias: capacidade de concentração; gestão do tempo;
solução  de  problemas  complexos;  raciocínio  lógico;  comunicação
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classificatórios para a
etapa de entrevistas) 

interpessoal;  planejamento,  condução  e  registro  de  reuniões
(presenciais e por videoconferência); produção de texto; operação de
sistemas  institucionais  e  comunicação  básicos  (Único;  MPF  Drive;
correio eletrônico; Zoom). 

Atitudes  esperadas:  curiosidade;  criatividade;  empatia;  flexibilidade;
comprometimento; iniciativa; resiliência; perseverança. 

 

Requisitos:

I – Ser ocupante de um dos seguintes cargos efetivos:
a) Técnico (a) do MPU;
b) Analista do MPU. 
II – Experiência prévia na atividade: não necessária. 
III  –  Não  ter  respondido  processo  administrativo  disciplinar  nos
últimos cinco anos. 

2.Das inscrições:

Os (as) servidores (as) da Procuradoria da República em Roraima, interessados (as)

em concorrer  ao cargo detalhado no item 1,  deverão acessar o aplicativo “Banco de Talentos”,

disponível  no  sistema  Hórus,  atualizar  o  currículo,  se  necessário,  e  clicar  no  botão  “gerar

curriculum”. O arquivo gerado deverá ser enviado para oe-mailprrr-nugep@mpf.mp.br, até o dia 28

de julho de 2022, indicando a vaga a que deseja concorrer. 

É  necessário  informar  à  chefia  imediata  a  participação no presente  recrutamento

interno.

3. Da seleção

A seleção dar-se-á em duas etapas:

a.  Avaliação  dos  currículos  entregues,  considerando  o  perfil  dos  interessados  em

relação às atribuições a serem desempenhadas. 

b. Entrevista, em horário a ser definido, no período de 3 a 5 de agosto de 2022.

4 – Da divulgação dos resultados

A divulgação dos selecionados ocorrerá até o dia 10 de agosto de 2022, na página da

intranet. 

5 – Da movimentação do(a) servidor(a) selecionado(a) 



A movimentação da pessoa escolhida está condicionada à manifestação de sua atual

chefia imediata e ato administrativo de designação, pelo(a) procurador(a)-chefe da unidade gestora,

a critério deste último, para a função de confiança (FC) de que trata o presente edital. 

MIGUEL DE ALMEIDA LIMA

Este  texto  não  substitui  o  publicado  no  DMPF-e,  Brasília,  DF,  22  jul.  2022.  Caderno
Administrativo, p. 116.
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