MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DO SERVIÇO EXTERIOR

Edital
Processo seletivo simplificado para preenchimento de vagas com Gratificação Temporária
das Unidades dos Sistemas Estruturadores da Administração Pública Federal (GSITE).
Com base na Lei n. 11.356/06, regulamentada pelo Decreto n. 9.058/17, o Departamento do
Serviço Exterior (UG 2400.09) torna pública a seleção, entre ocupantes dos cargos efetivos
públicos federais de nível superior, de candidatos para concessão de Gratificação Temporária
das Unidades dos Sistemas Estruturadores da Administração Pública Federal (GSISTE), cuja
lotação será exclusivamente em Brasília.
1. Das Vagas:
1.1 Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC) - GSISTE – Nível Superior
- Vagas: 8 (oito);
- Valor: o valor da GSISTE de nível superior é de R$ 3.158,00, que será somado à
remuneração bruta recebida pelo servidor, até o limite de R$ 14.434,00.
1.2 Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC) – GSISTE – Nível Auxiliar
- Vagas: 1 (uma);
- Valor: o valor da GSISTE de nível auxiliar é de R$ 720,00, que será somado à
remuneração bruta recebida pelo servidor, até o limite de R$ 4.636,00.
2. Dos Requisitos:
2.1 Para participar da seleção, o servidor deve cumprir os seguintes requisitos,
cumulativamente:
- Ser titular de cargo de provimento efetivo, de nível superior ou de nível auxiliar,
regido pela Lei 8.112/90;
- Cumprir jornada de 40 (quarenta) horas semanais, resguardadas as disposições legais
específicas;
- Não estar em estágio probatório;
- Conhecimento de legislação de pessoal civil da administração pública federal direta.
- Domínio dos principais comandos e operações relativos ao Sistema de Pessoal Civil da
Administração Pública Federal (SIPEC).
3. Da Seleção:
- 1ª Etapa: Recebimento e avaliação de currículos;
- 2ª Etapa: Exercício prático na plataforma SIPEC;
- 3ª: Entrevista individual.

3.1 Os currículos recebidos serão, inicialmente, submetidos a triagem, e os candidatos
selecionados serão convidados para execução de exercício simulado, seguido de entrevista,
caso o desempenho no teste prático seja satisfatório.
3.2 O resultado do processo seletivo será disponibilizado na página www.itamaraty.gov.br , em
data a ser divulgada.
4. Disposições Finais:
4.1 A designação do servidor aprovado no referido processo será mediante cessão, com prévia
anuência da chefia a que estiver subordinado, a ser apresentada na ocasião da entrevista,
conforme modelo do Anexo I.
4.2 O candidato selecionado na fase final deste processo que não obtiver efetiva autorização
de sua chefia poderá ser desclassificado.
4.3 O servidor aprovado no referido processo deverá assinar declaração, conforme modelo do
Anexo I, confirmando ter ciência de que, nos termos do Decreto n. 9.144/2017, continuará
atrelado ao seu órgão de origem, apenas exercendo suas funções no Ministério das Relações
Exteriores, sendo-lhe vedada a designação em missões no exterior, conforme modelo do
Anexo II.
4.4 Os servidores interessados deverão encaminhar currículo para o endereço
dse@itamaraty.gov.br, com o assunto “SELEÇÃO GSISTE”, no período de 25 de fevereiro de
2019 a 8 de março de 2019, para análise e posterior agendamento de entrevista.
4.5 O presente processo seletivo terá validade de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado por
igual período, a critério da Administração.
4.6 O Departamento do Serviço Exterior é a autoridade competente para dirimir dúvidas e
decidir sobre situações não expressamente previstas neste Edital.

Alexandre Vidal Porto
Diretor do Departamento do Serviço Exterior

ANEXO I

AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO

Autorizo o(a) servidor(a)_________________________________________________________,
matrícula SIAPE _______________, lotado(a) no(a)___________________________________,
a participar do Processo Seletivo Simplificado, visando a concessão de Gratificação e ocupação
de GSISTE, com exercício no Departamento do Serviço Exterior (UG 2400.09), em Brasília, para
colaboração naquela unidade administrativa setorial.
Estou ciente de que, se o referido servidor for selecionado, será aberto processo de cessão
para o Departamento do Serviço Exterior, do Ministério das Relações Exteriores, nos termos da
legislação pertinente, a respeito do que, desde já, manifesto minha concordância.

Brasília, ______ de __________________de 2019.

Identificação da chefia imediata:
Nome:_____________________________________
Cargo:_____________________________________
Matrícula SIAPE: ____________________________
Assinatura: _________________________________

ANEXO II

DECLARAÇÃO

Eu, __________________________________________________________________________,
matrícula SIAPE nº ___________________________, lotado(a) no(a) ______________________
_____________________________________________________________________________
estou ciente de que, caso selecionado(a) para cessão ao Departamento do Serviço Exterior do
Ministério das Relações Exteriores, nos termos do art 2º. “caput”, do Decreto 9.144, de 22 de
agosto de 2017, continuarei atrelado a meu órgão de origem, apenas exercendo funções no
Ministério das Relações Exteriores, sendo-me defesa designação em missões no exterior.

Brasília, ______ de _____________ de 2019.

__________________________________________
(Assinatura)

