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MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

 
OFÍCIO ELETRÔNICO Nº 107/2022/CGGC/PRES-FUNDACENTRO

São Paulo, 25 de abril de 2022.

 
Ao Sr.
HAROLD VANN HALLEN FONTES
Coordenador-Geral de Gestão de Pessoas
Subsecretaria de Assuntos Corpora�vos 
Secretaria Execu�va
Ministério do Trabalho e Previdência
 
 
 
Assunto: Fortalecimento da Capacidade Ins�tucional - Solicitação de concurso público
 
Referência: Processo nº 10135.100091/2022-24
 
 

Prezado Senhor,

 

Em atendimento à solicitação referente ao Processo nº 10135.100091/2022-24
encaminhamos solicitação de vagas para concurso público (Nota Técnica 4 ID 0152353, Formulário
ID 0151913, Planilha ID 0148998)  e processo sele�vo simplificado nos moldes do Decreto nº 4.748, de 16
de junho de 2003, com vistas à contratação de profissionais por tempo determinado (Nota Técnica 5 ID
0152354, Formulário 0151914, Planilha ID 0152193).

Seguimos à disposição e colocamo-nos à disposição.

 

Respeitosamente.

 

ROBERTA GRANJA GONZAGA

Coordenadora de Gestão de Pessoas

(assinado eletronicamente)

 

 

DIEGO FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA

Coordenador-Geral de Gestão Corpora�va

(assinado eletronicamente)
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Documento assinado eletronicamente por Diego Fernando Ferreira de Oliveira, Coordenador(a)-
Geral, em 26/04/2022, às 22:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Roberta Granja Gonzaga, Coordenador(a), em
26/04/2022, às 22:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.fundacentro.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0152368 e
o código CRC 2D1A5E1E.

Rua Capote Valente, 710, - Bairro Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05409-002 
Telefone: - h�ps://www.gov.br/fundacentro/pt-br

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 47648.000340/2022-11 SEI nº 0152368

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.fundacentro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

NOTA TÉCNICA Nº 5/2022/CGGC/PRES

PROCESSO Nº 47648.000340/2022-11

 

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

 

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

1.1. A presente NOTA TÉCNICA tem o obje�vo de embasar e jus�ficar a proposta de solicitação de autorização para realização
de processo sele�vo simplificado a fim de contratar, por tempo determinado, 06 (seis) profissionais para desenvolver a�vidades técnicas
especializadas que terão atribuições referentes à dirimir o grande estoque de passivo de processos e a�vidades que se acumularam,
agravado com o término do contrato de apoio administra�vo e com o advento do grande número de aposentadorias ano após ano.  

2. JUSTIFICATIVAS E OBJETIVOS

2.1. Ressalta-se pontuar que um dos maiores problemas enfrentados atualmente é o grande estoque de passivo de processos
pendentes de análises e a�vidades  de medidas administra�vas, juntada à dificuldade de se analisar por falta de proporcionalidade entre
o capital humano disponível e o volume de demandas a serem atendidas.

2.2. Além disso, com a nova estrutura regimental da Fundacentro, novas a�vidades vêm sendo requeridas e ficam
comprome�das face à redução de cerca de 30% da força de trabalho, em razão de vacâncias de cargos decorrentes de aposentadorias,
falecimento ou por posse em outro cargo, bem como por reiterados pedidos de requisições e cessões de servidores.

2.3. É nesse cenário de dificuldade em quitar grande quan�ta�vo de processos que a Fundacentro vê posi�vamente a estratégia
operacional de contratação de pessoal, por meio do Processo Sele�vo Simplifica�vo. O obje�vo principal desse esforço é possibilitar um
fluxo mais célere de análises e conclusão das mais diversas a�vidades, em consonância com os Princípios da Eficiência e da Transparência,
além de recorrentes determinações e recomendações dos órgãos de controle interno e externos.

3. IMPLEMENTAÇÃO E CRONOGRAMA

3.1.  

CRONOGRAMA INICIO FIM

Publicação do Edital 01/11/2022  

Período de Inscrições 01/11/2022 02/12/2022

Período de inscrições para os candidatos que desejem requerer a
isenção da taxa de inscrição 01/11/2022 12/11/2022

Período para formalização da solicitação de isenção da taxa de
inscrição 15/11/2022 17/11/2022

Divulgação da análise preliminar dos pedidos de isenção 23/11/2022  
Interposição de recursos contra o resultado preliminar do pedido
de isenção do pagamento da taxa de inscrição 24/11/2022 25/11/2022

Divulgação da análise definitiva dos pedidos de isenção 30/11/2022  
Último dia para reimpressão da GRU, inclusive para os candidatos
que não obtiveram ou desistiram da isenção da inscrição 02/12/2022  

Último dia para envio do Laudo Médico dos candidatos inscritos
nas cotas das Pessoas com Deficiência 02/12/2022  

Último dia para envio do Laudo Médico dos candidatos que
solicitaram atendimentos especiais 02/12/2022  

Divulgação da Relação Preliminar Geral de Inscritos 05/12/2022  
Interposição de recursos contra a Relação Preliminar Geral de
Inscritos 06/12/2022 08/12/2022

Divulgação da Relação Final Geral de Inscritos 12/12/2022  
Divulgação dos Locais de Provas 19/12/2022  
Aplicação das Provas Escritas Objetivas 08/01/2023  
Divulgação dos Gabaritos Preliminares das Provas Objetivas 09/01/2023  
Interposição de recursos contra os Gabaritos Preliminares das
Provas Objetivas 10/01/2023 13/01/2023

Divulgação dos Gabaritos Finais das Provas Objetivas 14/01/2023  
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CRONOGRAMA INICIO FIM
Divulgação do Resultado Preliminar das Provas Objetivas 30/03/2023  
Prazo para Recurso contra o Resultado Preliminar das Provas
Objetivas 03/04/2023 10/04/2023

Divulgação do Resultado Final das Provas Objetivas 17/04/2023  
Edital de Convocação para a Prova de Títulos 19/04/2023  
Prazo para envio dos Títulos 20/04/2023 03/05/2023
Divulgação do Resultado Preliminar da Prova de Títulos 12/05/2023  
Prazo para interposição de Recurso contra o Resultado Preliminar
da Prova de Títulos 15/05/2023 19/05/2023

Divulgação do Resultado Final da Prova de Títulos 23/05/2023  
Edital de convocação para o Procedimento de Heteroidentificação 29/05/2023  
Edital de convocação para a Avaliação Biopsicossocial 29/05/2023  
Realização do Procedimento de Heteroidentificação 05/06/2023 06/06/2023
Realização da Avaliação Biopsicossocial 05/06/2023 06/06/2023
Divulgação do resultado preliminar do Procedimento de
Heteroidentificação 16/06/2023  

Divulgação do resultado preliminar da Avaliação Biopsicossocial 16/06/2023  
Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar
do Procedimento de Heteroidentificação 19/06/2023 21/06/2023

Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar
da Avaliação Biopsicossocial 19/06/2023 21/06/2023

Divulgação do Resultado Final do Procedimento de
Heteroidentificação  26/06/2023  

Divulgação do Resultado Final da Avaliação Biopsicossocial 26/06/2023  
Divulgação / Publicação do Resultado Final 03/07/2023  
Homologação  05/07/2023  

 

4. IMPACTO EM POLÍTICAS PÚBLICAS

4.1. A Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho - Fundacentro, órgão vinculado ao Ministério do
Trabalho e Emprego, foi ins�tuída pela lei nº 5.161, de 21 de Outubro de 1966 e, estatutariamente, goza de autonomia didá�co-cien�fica,
administra�va e de gestão financeira e patrimonial. Sua natureza jurídica é de direito público e tem por precípua finalidade a realização de
estudos e pesquisas per�nentes aos problemas de segurança, higiene, meio ambiente e medicina do trabalho e, especialmente:

a) pesquisar e analisar o meio ambiente do trabalho e do trabalhador, para a iden�ficação das causas dos acidentes e
das doenças no trabalho;

b) realizar estudos, testes e pesquisas relacionados com a avaliação e o controle de medidas, métodos e de
equipamentos de proteção cole�va e individual do trabalhador;

c) desenvolver e executar programas de formação, aperfeiçoamento e especialização de mão-de-obra profissional,
relacionados com as condições de trabalho nos aspectos de saúde, segurança, higiene e meio ambiente do trabalho e do
trabalhador;

d) promover a�vidades relacionadas com o treinamento e a capacitação profissional de trabalhadores e empregadores;

e) realizar estudos que visem ao estabelecimento de padrões de eficiência e qualidade referentes às condições de
saúde, segurança, higiene e meio ambiente do trabalho e do trabalhador;

f) exercer outras a�vidades técnicas e administra�vas que lhe sejam come�das pelo Ministro de Estado do Trabalho e
Previdência; e

g) prestar:

I - apoio técnico aos órgãos responsáveis pela polí�ca nacional de segurança, higiene e medicina do trabalho; e

II - orientação a órgãos públicos, en�dades privadas e sindicais, com vistas ao estabelecimento e à implementação
de medidas preven�vas e corre�vas de segurança, higiene e medicina do trabalho.

4.2. Nos seus cinquenta anos de existência, a Fundacentro vem desenvolvendo a�vidades, nos mais diferentes setores da
economia, usualmente em parceria com centrais e confederações de trabalhadores e de empregadores, associações profissionais,
universidades, ins�tutos de pesquisa ou outros órgãos nas diferentes esferas voltadas a esta área.

4.3. Hoje a Fundacentro encontra-se presente em quase todo o território nacional, tendo seu pilar o Centro Técnico Nacional
(CTN) e através de suas Unidades Descentralizadas, instaladas em 11 Estados e no Distrito Federal.

4.4. A Fundacentro desenvolve suas a�vidades nas áreas urbana e rural, e dispõe de uma rede de laboratórios em Segurança,
Higiene e Saúde no Trabalho e de uma das mais completas Bibliotecas especializadas, além de profissionais com formação em várias
áreas, muitos deles pós-graduados no Brasil e exterior.
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4.5. Cabe destacar ainda que este estoque de pendências de a�vidades e processos a analisar consomem um quadro
significa�vo de servidores que poderiam estar entre outras, realizado polí�cas públicas a�vas para a sociedade, ou seja desperdiçando um
custo de oportunidade incalculável para o serviço público.

5. IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

5.1.  

Exercício 2023 a 2027

Função Remuneração
Mensal (R$) Quantidade Custo Anual com

encargos (R$)
Especialista de Big Data R$ 8.000,00 01  R$ 130.703,01
Cientista de Dados R$ 8.000,00 01  R$ 130.703,01
Analista de Business Intelligence R$ 8.000,00 01  R$ 130.703,01
Analista de Dados R$ 8.000,00 01  R$ 130.703,01
Engenheiro de IA R$ 8.000,00 01  R$ 130.703,01
Analista em Inovação R$ 8.000,00 01  R$ 130.703,01
Total por ano 06  R$ 784.218,06

Fonte: Memória de Cálculo_Temporário_Impacto Orçamentário (SEI Fundacentro nº 0152193)
 

6. ANÁLISE - MACROPROCESSOS, PRODUTOS E SERVIÇOS PRESTADOS PELA ÓRGÃO OU ENTIDADE

 

6.1. a) descrição sucinta dos macroprocessos, produtos e serviços prestados pela órgão ou en�dade

6.2. Desde 2014, quando a Fundacentro passou a par�cipar da elaboração do Planejamento Estratégico do Ministério do
Trabalho e Previdência, a ins�tuição vem trabalhando com três macroprocessos finalís�cos, abaixo descritos. Todos esses macroprocessos
estão voltados ao cumprimento de sua missão, que é a produção e difusão de conhecimentos que contribuam para a promoção da
segurança e saúde dos trabalhadores em geral, de forma a contribuir para o desenvolvimento sustentável, com crescimento econômico,
equidade social e proteção do meio ambiente.

a) Macroprocesso 1 - Produzir conhecimento em Segurança e Saúde no Trabalho (SST) - O macroprocesso é
desenvolvido por meio de projetos sobre temas específicos em segurança e saúde no trabalho, que são avaliados e
aprovados anualmente. Os projetos são agrupados em diferentes programas conforme os diferentes temas e são
coordenados por servidores da Fundacentro, normalmente lotados nos setores subordinados à Dire toria de Pesquisa
Aplicada, que tenham formação específica adequada à coordenação destes projetos. As equipes dos projetos são
compostas por outros servidores da ins�tuição, por profissionais pertencentes a outras ins�tuições públicas ou
privadas,ou ambos. Os cronogramas dos projetos normalmente envolvem a iden�ficação e a contextualização de
problema ou tema em segurança e saúde no trabalho, propondo, ao final medidas e recomendações aplicáveis à
situação de trabalho inves�gada. Os projetos também podem ser iniciados a par�r de demandas de órgãos públicos da
União, Estados e Municípios, do Ministério Público, de en�dades de classe, de organizações não governamentais,
governos de outros países,organismos internacionais e outras ins�tuições para emi�r relatórios, informes e pareceres
técnico-cien�ficos na área de segurança e saúde no trabalho e meio ambiente. Os resultados e conclusões ob�dos nos
estudos e pesquisas (saídas do macroprocesso) são divulgados pelos canais mais adequados a cada situação,
normalmente, ar�gos, livros e capítulos de livro, trabalhos em anais de evento, relatórios de pesquisa e pareceres
técnicos, dissertações de mestrado/teses de doutorado. Esses estudos são importantes por servirem de subsídio para a
elaboração e revisão de normas regulamentadoras publicadas pelo Ministério do Trabalho, para proposição de polí�cas
de Saúde e Segurança no Trabalho

b) Macroprocesso 2 - Difundir conhecimento em Segurança e Saúde no Trabalho (SST) - As ações ocorrem por meio de
cursos e outros eventos organizados ou apoiados pela Fundacentro, pela distribuição de materiais técnico-cien�ficos em
SST, pela disponibilização de conteúdo técnico e materiais didá�cos para download ou acesso via internet e pelo
atendimento direto ao público, respondendo a dúvidas técnicas e recebendo visitantes em suas instalações para difusão
de conhecimentos técnicos, tudo organizado e gerenciado pela Coordenação de Difusão de Conhecimento e Educação e
pelo Serviço de Cursos e Eventos. O público alvo engloba sindicalistas, profissionais em SST, agentes públicos,
estudantes, professores, trabalhadores. Estas ações são realizadas tanto no Centro Técnico Nacional em São Paulo,
quanto nas Unidades Descentralizadas da Fundacentro. Nos anos recentes, tem crescido o número de pessoas que
acessam informações via internet. Considera-se como saída do macroprocesso as pessoas alcançadas pela difusão de
informações e as pessoas capacitadas.

7. ANÁLISE - RESULTADOS PRETENDIDOS COM A PROPOSTA

7.1. A Fundacentro está comprome�da com suas metas ins�tucionais que envolvem: 1) Desenvolver estudos e pesquisas
visando à melhoria das condições de trabalho e ao subsídio de polí�cas públicas de prevenção em segurança e saúde no trabalho; e 2)
Elaborar cursos com conteúdo relacionado à formação em segurança e saúde no trabalho na modalidade de ensino à distância.

7.2. Havendo possibilidade de aporte de força de trabalho temporária, essas metas poderiam ser o�mizadas, permi�ndo ganho
de escala em eficiência até que consigamos fortalecer o quadro efe�vo.

7.3. Especificamente sobre o demandado através dessa nota técnica, os postos obje�vados são para intervenção precisa no
diagnós�co e arranjo de dados para subsidiar a polí�ca pública.
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7.4. A Fundacentro vem buscando, através de remoções, adequar a força de trabalho das áreas para permi�r, mesmo com o
grande número de aposentadorias, que as a�vidades sejam minimamente man�das. Observam-se pesquisas importantes para a garan�a
da segurança do trabalhador sendo encerradas e a clara diminuição no impacto do trabalho da ins�tuição no obje�vo da ins�tuição: a
melhoria das condições de trabalho dos brasileiros.

8. ANÁLISE - FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DA NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, COM
DEMONSTRAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DA FORÇA DE TRABALHO ATUAL PARA ATENDER O VOLUME DO TRABALHO DO ÓRGÃO OU
ENTIDADE

8.1. A ins�tuição vem amargando com a crescente quan�dade de aposentadorias em um período curto de tempo, devido à
faixa etária avançada do seu quadro de pessoal efe�vo e precariedade de novos concursos públicos para reposição do quadro. Isso tem
provocado acúmulo de a�vidades meramente administra�vas para os servidores que con�nuam na a�va, agravada pela ausência de
contrato de Apoio Administra�vo, de modo que os servidores pudessem focar em sua atuação especialista.

8.2. Com a contribuição da  força de trabalho do serviço temporário, a Fundacentro poderá ter melhor estruturação do serviços,
atendendo com mais agilidade a demanda da ins�tuição. Em função das inúmeras necessidades administra�vas, o trabalho principal
muitas vezes é postergado, o que atrasa o encaminhamento das a�vidades que delas também dependem.

9. ANÁLISE - DESCRIÇÃO DETALHADA DO PERFIL DOS CANDIDATOS QUE SE PRETENDE RECRUTAR POR MEIO DE
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO QUE CADA UM DOS PERFIS CITADOS IRÁ DESEMPENHAR,
QUANTITATIVO, REMUNERAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES, NO CASO DE CONTRATAÇÃO PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES
ESPECIALIZADAS

9.1. RESUMO DE VAGAS SOLICITADAS

Setor Função Solicitação Vagas

Coordenação-Geral de Projetos

Especialista de Big Data 1

Cien�sta de Dados 1

Analista de Business Intelligence 1

Analista de Dados 1

Engenheiro de IA 1

Coordenação de Inovação e Parcerias Analista em Inovação 1

Total 6

A. PRESIDÊNCIA - PRES

A.1.           A Presidência concentra, além das a�vidades de gestão ins�tucional, Órgãos de Assistência Direta e Imediata ao Presidente
como o Gabinete, Coordenação de Inovação e Parcerias, Coordenação-Geral de Gestão Corpora�va, Ouvidoria e Serviço de Comunicação
Ins�tucional e, também Órgãos Seccionais, como Corregedoria e Auditoria Interna. 

I - Descrição do Processo de Trabalho da Presidência e de suas áreas vinculadas:

a) Coordenação de Inovação e Parcerias - coordenar, em ar�culação com as diretorias, as ações de inovação da
Fundacentro; administrar o Laboratório de Inovação da Fundacentro; formalizar processos e demandas relacionadas à
polí�ca de inovação da Fundacentro e ao Laboratório de Inovação da Fundacentro; implementar, sedimentar e zelar pela
manutenção da polí�ca ins�tucional de es�mulo à proteção das criações, licenciamento, inovação e outras formas de
transferência de tecnologia no âmbito da Fundacentro; instruir processo administra�vo, opinar, manifestando-se quanto
à conveniência e à oportunidade da solicitação e à elaboração de projeto, além de auxiliar sobre solicitação de inventor
independente, que comprove depósito de pedido de patente junto ao órgão competente e acompanhar o processo de
proteção, nacional e/ou internacional, das criações desenvolvidas na ins�tuição, e o seu licenciamento no âmbito da
Fundacentro; avaliar o interesse ins�tucional em ações que que promovam a inovação tecnológica e que tratem de
transferência de tecnologia e de exploração de criação cien�fica/tecnológica e de obras intelectuais passíveis de
proteção em que a Fundacentro é a receptora ou licenciada; promover as ações de transferência de tecnologia,
licenciamento, industrialização e comercialização, direta ou indiretamente, mediante celebração de instrumentos
contratuais e congêneres, e diligenciar toda e qualquer inicia�va que vise a esse propósito; avaliar e classificar os
resultados decorrentes de a�vidades e projetos de pesquisa; opinar quanto à conveniência de divulgação das criações
desenvolvidas na Fundacentro passíveis de proteção intelectual; acompanhar e zelar pela manutenção e defesa dos
�tulos de propriedade intelectual da Fundacentro; promover estudos de prospecção tecnológica, inteligência
compe��va e propor estratégias para a transferência das inovações geradas pela Fundacentro à sociedade; propor às
diretorias per�nentes, inicia�vas, cursos e eventos de capacitação rela�vas à inovação, propriedade intelectual e
transferência de tecnologia; promover e acompanhar o relacionamento ins�tucional da Fundacentro com organizações
públicas e privadas; representar a Fundacentro nos fóruns referentes à inovação tecnológica; desempenhará as funções
do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) previstas na Lei nº 10.973/2004.

b) Coordenação-Geral de Gestão Corpora�va - planejar, coordenar, supervisionar e executar as a�vidades rela�vas a: a)
polí�cas de ingresso, vacância, movimentação, recrutamento, seleção, treinamento, polí�ca de desenvolvimento, gestão
de licenças e afastamentos e avaliação de desempenho dos recursos humanos; b) desenvolvimento de a�vidades
inerentes à classificação de cargos e salários, bene�cios, pagamento e controle de bolsistas, pessoal a�vo e ina�vo e c)
realizar a apropriação da Folha de Pagamento e Bene�cios de Pessoal no SIAFI/WEB; gerir a força de trabalho
e administrar a lotação dos agentes públicos da Fundacentro; compor comissões de concurso público, de saúde,
avaliação de desempenho e plano de carreiras, e comitês de seleção/acompanhamento; prestar informações, atender
diligências, fornecer os subsídios à defesa da União em processos judiciais, determinações e norma�vos dos órgãos
fiscalizadores; preparar documentos acessórios trabalhistas, tributários e previdenciários; subsidiar a elaboração da
proposta orçamentária rela�va às ações de gestão; coordenar, supervisionar e monitorar o processo e a execução das
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a�vidades do planejamento estratégico e de desdobramento da missão da Fundacentro em diretrizes, obje�vos e metas,
em conformidade com o plano plurianual e demais planos governamentais; coordenar a elaboração do plano de ações
estratégicas e auxiliar as áreas da Fundacentro nos processos de planejamento tá�co e operacional; supervisionar e
monitorar as a�vidades de gerenciamento de riscos e controles internos; coordenar a elaboração da prestação de contas
anual da Fundacentro e do relatório de gestão; supervisionar, coordenar, controlar e aprovar as a�vidades desenvolvidas
pelas coordenações, serviços e seções de apoio à gestão nas unidades descentralizadas subordinados à Coordenação-
Geral.

Requisitos Setor Perfil Profissional Quadro
Atual

Solicitação
Vagas

Diploma, devidamente registrado, de
conclusão de curso de graduação de
nível superior na área de
Informá�ca/Computação/Ciências de
Dados ou graduação em qualquer área
de formação com pós-graduação em 
Informá�ca/Computação (mínimo de
360 horas), fornecida por ins�tuição
reconhecida pelo Ministério da
Educação. Experiência profissional
superior a cinco anos em funções de 
Tecnologia da Informação; ou 
possuir �tulo de mestrado ou 
doutorado na área.

Coordenação-
Geral de
Gestão
Corpora�va
 
 

Especialista de Big Data 0 1

Cientista de Dados 0 1

Analista de Business Intelligence 0 1

Analista de Dados 0 1

Engenheiro de IA 0 1

Diploma, devidamente registrado, de
conclusão de curso de graduação de
nível superior em qualquer área de
formação, com pós-graduação em
Inovação (mínimo de 360 horas),
fornecida por ins�tuição reconhecida
pelo Ministério da Educação.

Coordenação
de Inovação e
Parcerias

Analista em Inovação 0 1

Total 0 6

 

Setor Área Processos de trabalho / atividades Impactos nas atividades regimentais da nova força de
trabalho

Coordenação-
Geral de Projetos

Especialista em
Big Data

Possuir organização e capacidade de
análise crí�ca.
Desenvolver polí�cas e procedimentos
para a coleta e análise de dados, das
diversas fontes de dados.
Monitorar resultados de análise e métricas.
Implementar novas metodologias de
análise de dados para garan�r a
integridade da coleta e u�lização de dados.

Pretende-se ampliar a força de trabalho para assegurar as
condições mínimas necessárias para as demandas ins�tucionais
de todos os projetos de pesquisa aplicada em andamentos e
planejamento de projetos novos. Considerando as atribuições,
conste que há diversas a�vidades em que não se nota um avanço
expressivo, em função da pulverização da escassa mão de obra
disponível entre inúmeras tarefas. A ampliação do quadro de
servidores enriquecerá tanto a gestão desses projetos, como
também proporcionará uma melhora no processo de
planejamento, coordenação, acompanhamento e avaliação da
elaboração e do desenvolvimento das pesquisas, visando o
desenvolvimento das a�vidades e a efe�va contribuição
enquanto unidade de pesquisa e acesso à informação em SST.

Cientista de
Dados

Definir diretrizes estratégicas, propor
projetos, coordenar, supervisionar,
monitorar e avaliar a implementação de
Projetos em Big Data,  Inteligência Ar�ficial
e de condução predi�va dos dados, no que
concerne à realização de análises
exploratórias de dados, automa�zação de
processos de cálculo de indicadores.

Pretende-se ampliar a força de trabalho para assegurar as
condições mínimas necessárias para as demandas ins�tucionais
de todos os projetos de pesquisa aplicada em andamentos e
planejamento de projetos novos. Considerando as atribuições,
conste que há diversas a�vidades em que não se nota um avanço
expressivo, em função da pulverização da escassa mão de obra
disponível entre inúmeras tarefas. A ampliação do quadro de
servidores enriquecerá tanto a gestão desses projetos, como
também proporcionará uma melhora no processo de
planejamento, coordenação, acompanhamento e avaliação da
elaboração e do desenvolvimento das pesquisas, visando o
desenvolvimento das a�vidades e a efe�va contribuição
enquanto unidade de pesquisa e acesso à informação em SST.
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Setor Área Processos de trabalho / atividades Impactos nas atividades regimentais da nova força de
trabalho

Analista em
Business
Intelligence

Controlar e administrar o repositório de
dados para melhorar a documentação e
coordenação das cargas de dados no
ambiente de BI; Garan�r a con�nua
integridade dos dados extraídos dos
sistemas para o ambiente de BI.

Pretende-se ampliar a força de trabalho para assegurar as
condições mínimas necessárias para as demandas ins�tucionais
de todos os projetos de pesquisa aplicada em andamentos e
planejamento de projetos novos. Considerando as atribuições,
conste que há diversas a�vidades em que não se nota um avanço
expressivo, em função da pulverização da escassa mão de obra
disponível entre inúmeras tarefas. A ampliação do quadro de
servidores enriquecerá tanto a gestão desses projetos, como
também proporcionará uma melhora no processo de
planejamento, coordenação, acompanhamento e avaliação da
elaboração e do desenvolvimento das pesquisas, visando o
desenvolvimento das a�vidades e a efe�va contribuição
enquanto unidade de pesquisa e acesso à informação em SST.

Analista de Dados

Desenvolver a�vidades de gestão e análise
relacionadas à administração de banco de
dados e administração de dados; técnicas
de desenvolvimento de projetos de
sistemas u�lizando modelagem de dados,
modelo relacional de dados e modelagem
orientada a objetos.

Pretende-se ampliar a força de trabalho para assegurar as
condições mínimas necessárias para as demandas ins�tucionais
de todos os projetos de pesquisa aplicada em andamentos e
planejamento de projetos novos. Considerando as atribuições,
conste que há diversas a�vidades em que não se nota um avanço
expressivo, em função da pulverização da escassa mão de obra
disponível entre inúmeras tarefas. A ampliação do quadro de
servidores enriquecerá tanto a gestão desses projetos, como
também proporcionará uma melhora no processo de
planejamento, coordenação, acompanhamento e avaliação da
elaboração e do desenvolvimento das pesquisas, visando o
desenvolvimento das a�vidades e a efe�va contribuição
enquanto unidade de pesquisa e acesso à informação em SST.

Engenheiro de IA

Condução de pesquisa para o
desenvolvimento de projetos de
inteligência ar�ficial na área de dados,
incluindo aprendizado de máquina
(Machine Learning), englobando desde a
concepção até sua programação ou
realizando a gestão no desenvolvimento e
programação.

Pretende-se ampliar a força de trabalho para assegurar as
condições mínimas necessárias para as demandas ins�tucionais
de todos os projetos de pesquisa aplicada em andamentos e
planejamento de projetos novos. Considerando as atribuições,
conste que há diversas a�vidades em que não se nota um avanço
expressivo, em função da pulverização da escassa mão de obra
disponível entre inúmeras tarefas. A ampliação do quadro de
servidores enriquecerá tanto a gestão desses projetos, como
também proporcionará uma melhora no processo de
planejamento, coordenação, acompanhamento e avaliação da
elaboração e do desenvolvimento das pesquisas, visando o
desenvolvimento das a�vidades e a efe�va contribuição
enquanto unidade de pesquisa e acesso à informação em SST.

Coordenação de
Inovação e
Parcerias

Analista em
Inovação

(Design Thinking,
Metodologias
Ágeis,
Propriedade
Intelectual,
Projetos PD&I,
etc.)

Ar�cular com atores externos, pesquisa,
análise de dados e produção de
informações, inovação e
desburocra�zação, gestão de projetos,
elaboração de estudos técnicos, assessoria
a dirigentes.
Interagir com equipes mul�disciplinares
para a interlocução com diferentes
comunidades de conhecimento, de forma
que contribua para construção cole�va de
soluções adequadas ao contexto dos
problemas.
Ter postura crí�ca, respeito com os
interlocutores e seus valores, proa�vidade
e curiosidade intelectual, além de fluência
em inglês e/ou espanhol.
Aplicar gestão de projetos, sistemas de
informações gerenciais, inovação e
planejamento.

O cargo é estratégico para a Fundacentro, tendo em vista a
estruturação do Laboratório de Inovação e diversas a�vidades
específicas desse setor. O cargo ainda não existe e as a�vidades a
serem executadas são as previstas. Sua experiência profissional
em passagens por áreas a exemplo de gestão de projetos,
sistemas de informações gerenciais, inovação e planejamento
contribuirá substancialmente para o desenvolvimento das
a�vidades.

10. ANÁLISE - JUSTIFICATIVA DETALHADA DE COMO O ÓRGÃO OU ENTIDADE CHEGOU NO QUANTITATIVO DA DEMANDA DE
PROFISSIONAIS A SEREM CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO

10.1.  Considerando as transformações e modernizações em que se passava o Serviço Público Federal, a Fundacentro procurou
novas soluções de acordo com as orientações do Governo Federal, até que o quadro ficou reduzido atualmente em 184 (cento e oitenta e
quatro) servidores de Carreira, que atuam em todo o País, sendo que 87 (oitenta e sete) encontram-se na área de Pesquisa e Tecnologia e
97 (noventa e sete) na área de Gestão, Planejamento e Infraestrutura. 

10.2. Mesmo com a realização de três concursos públicos (2004, 2012 e 2015), foram encontradas dificuldades para reposição do
quadro, não sendo o suficiente sequer para viabilizar a normalização das a�vidades em todas as áreas, nunca conseguindo sequer se
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aproximar do quadro idealizado, o que vem ocasionando imenso prejuízo à Sociedade e ao desenvolvimento de seus Projetos.

10.3. Entendendo ser esse o momento crucial para o reforço da força de trabalho temporária, estamos jus�ficando a necessidade
de reposição de 06 (seis) profissionais para contratação temporária.

10.4. O contexto leva a prever o esvaziamento total do quadro efe�vo e consequente inviabilização de con�nuidade de suas
a�vidades devido às aposentadorias que deverão ocorrer, tendo em vista que:

10.4.1. 14,60% dos servidores atuais estão com idade acima de 60 anos;

10.4.2. 22,77% entre 51 e 60 anos;

10.4.3. 25,76% entre 41 e 50 anos.

10.5. Atualmente, 44 (quarenta e quatro) ou 24% dos servidores atendem aos requisitos para aposentadoria, estando em abono
de permanência, sendo que em 5 anos a redução do quadro, apenas em decorrência de aposentadorias, pode chegar até 55%.

Tabela 1 - Projeção do quadro funcional para os próximos 5 anos em função das aposentadorias
Cargo 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Analista em C&T 32 25 24 24 24 23
Assistente em C&T 63 40 37 34 30 30
Auxiliar em C&T 2 2 2 1 1 1
Pesquisador 12 7 6 5 5 5
Técnico 19 12 9 9 9 9
Tecnologista 56 44 36 34 34 33

TOTAL 184 130 114 107 103 101

10.6. Desde 2015, ano do úl�mo concurso público, a diminuição do quadro de servidores se acentuou cri�camente, com 128
aposentadorias.

10.7. Não contamos com contrato de apoio administra�vos de terceirizados desde 2019.

10.8. Há a necessidade de atender aos Decretos nº 3.591, de 06 de setembro de 2000 e nº 3.589 de 06 de setembro de 2000,
visto que o quadro de servidores administra�vos não permite a estruturação das áreas de controle.

 

 

11. ANÁLISE - DESCRIÇÃO DOS IMPACTOS DA NOVA FORÇA DE TRABALHO NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO
OU ENTIDADE E DISTRIBUIÇÃO DO PESSOAL A SER CONTRATADO NAS UNIDADES/SETORES QUE COMPÕEM O ÓRGÃO OU ENTIDADE

11.1. Coordenação de Inovação e Parcerias (CIP) - A contratação de temporários enriquecerá a gestão dos projetos,
planejamento, coordenação, acompanhamento e avaliação da elaboração e do desenvolvimento de ações na área de Inovação e
Parcerias, recém criada em novo regimento. Também, há necessidade de profissionais que tenham conhecimento de métodos,
ferramentas e fluxos de difusão de conhecimento e que possa se dedicar a desenvolver e acompanhar projetos, planos e estratégias
específicas, inclusive de fluxo con�nuo, de forma a traduzir princípios de planejamento, a�vidades, fontes de informação e processos de
avaliação, alcançando os obje�vos pretendidos para as ações.

11.2. Coordenação-Geral de Gestão Corpora�va (CGGC) - O ingresso de novos servidores é imprescindível para formar uma
equipe capacitada para uma gestão mais efe�va voltada a fornecer toda a infraestrutura e apoio à Presidência, Diretorias e Unidades
Descentralizadas quanto aos assuntos relacionados ao planejamento estratégico e sua execução, além de subsidiar todas a Ins�tuição
com diagnós�cos e perspec�vas para o cenário em Saúde e Segurança Ocupacional.

11.3.   Todo o exposto jus�fica o reforço com a força de trabalho temporária na Fundacentro, visando o desenvolvimento das
a�vidades em tela e a efe�va contribuição da Fundacentro enquanto unidade de pesquisa e acesso à informação em SST.

12. ANÁLISE - DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS SERVIÇOS QUE JUSTIFICAM A REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NÃO
PODEM SER PRESTADOS POR MEIO DA EXECUÇÃO INDIRETA DE QUE TRATA O DECRETO Nº 9.507, DE 21 DE SETEMBRO DE 2018, E A
PORTARIA Nº 443 DE, DE 27 DEZEMBRO DE 2018

12.1. As a�vidades dos servidores da Fundacentro seguem a Carreira de Ciência e Tecnologia, conforme Lei nº 8.691, de 28 de
julho de 1993 e, portanto, não podem ser objeto de execução indireta, mediante contratação, por se tratar de atribuições e prá�cas que
são consideradas estratégicas para o órgão, cuja terceirização colocaria em risco o controle de processos e de conhecimentos e
tecnologias.

12.2. Além disso, a execução das tarefas que envolvam a tomada de decisão ou o posicionamento ins�tucional nas áreas de
planejamento, coordenação, supervisão e controle e, principalmente, são serviços inerentes à categoria funcional abrangidas pelo plano
de cargo do órgão.

12.3. Todos os cargos demandados contemplam as especificidades dos 3 (três) eixos da Carreira de Ciência e Tecnologia, que são:

a) Carreira de Pesquisa em Ciência e Tecnologia, des�nada a profissionais habilitados a exercer a�vidades específicas de
pesquisa cien�fica e tecnológica ou necessárias à atuação técnica da en�dade;

b) Carreira de Desenvolvimento Tecnológico, des�nada a profissionais habilitados a exercer a�vidades específicas de
pesquisa e desenvolvimento tecnológico ou necessárias à atuação técnica da en�dade; e

c) Carreira de Gestão, Planejamento e Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia, des�nada a servidores habilitados a
exercer a�vidades de apoio à direção, coordenação, organização, planejamento, controle e avaliação de projetos de
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pesquisa e desenvolvimento na área de Ciência e Tecnologia, bem como toda a�vidade de suporte administra�vo à
en�dade.

12.4. O detalhamento da descrição do processo de trabalho que cada um dos perfis solicitados irá desempenhar na en�dade
está apontado no item 8 desta nota, ra�ficando a demonstração de que os serviços que jus�ficam a realização do concurso público não
podem ser prestados por meio da execução indireta de que trata o Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, e a Portaria nº 443 de,
de 27 dezembro de 2018.

13. ANÁLISE - DEMONSTRAÇÃO DE QUE A SOLICITAÇÃO AO ÓRGÃO CENTRAL DO SIPEC REFERENTE À MOVIMENTAÇÃO PARA
COMPOSIÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO DE QUE TRATA O § 7º DO ART. 93 DA LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990, FOI INVIÁVEL
OU INÓCUA

13.1. A Fundacentro vem respeitando a proporcionalidade quanto ao quan�ta�vo das movimentações que versa o §1º do art. 22
da Portaria n° 282, de 24 de julho de 2020, a qual já cedemos 03 (três) servidores e solicitamos outros 03 (três), dos quais o 1º (primeiro)
foi recusado, após nota técnica tratando de docentes federais, o 2º (segundo) ainda estamos em fase final do processo de movimentação
e o 3º (terceiro) servidor já está em a�vidade na Fundacentro.

14. MINUTA DE CONTRATO, A SER ENCAMINHADA COMO ANEXO, ELABORADA DE ACORDO COM NORMAS PREVISTAS NA LEI
Nº 8.745, DE 1993, COM DESCRIÇÃO ESPECÍFICA DAS ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS PELOS CONTRATADOS DE ACORDO COM
A ÁREA DE ATUAÇÃO

 

CONTRATO DE PESSOAL TÉCNICO POR TEMPO DETERMINADO

 

Pelo presente instrumento, a FUNDACÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - Fundacentro,
fundação pública federal, de natureza jurídica de direito público, ins�tuída pela Lei nº 5.161/66 e alterada pela Lei nº 6.618/78, com sede
na Rua Capote Valente, nº 710, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob nº 62.428.073/0001-36, doravante denominada CONTRATANTE, e o
candidato convocado por meio do Edital nº XX, de XX de XXXX de 2023 e Edital de Resultado Final nº XXX, de XXX de XXXXXX de 2023,
doravante denominado CONTRATADO, conforme Termo de Adesão Anexo, resolvem celebrar o presente CONTRATO, que será regido pela
Lei nº 8.745, de 09 de dezembro de 1993 e, no que couber, pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, mediante as seguintes
cláusulas:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto

O presente CONTRATO tem por objeto o desempenho, pelo CONTRATADO, de a�vidades técnicas especializadas a serem exercidas por
profissionais contratados por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público do
CONTRATANTE, referida na alínea “i”, do inciso VI, art. 2º da Lei nº 8.745, de 09 de dezembro de 1993.

Parágrafo único. Este CONTRATO não caracteriza a ocupação de cargo, emprego ou função pública.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – Do Fundamento Legal

Este CONTRATO reger-se-á por regime administra�vo próprio, em consonância com o disposto no inciso IX do ar�go 37 da Cons�tuição
Federal, na Lei nº 8.745, de 1993 e alterações, na Lei nº 10.667, de 2003 e consoante os Decretos nº 1.590, de 10 de agosto de 1995, nº
3.048, de 06 de maio de 1999, e nº 4.748, de 2003.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – Das Atribuições do CONTRATADO

O CONTRATADO desempenhará, CONFORME A ESPECIALIDADE PARA A QUAL FOI HABILITADO, as a�vidades abaixo descritas:

a) Especialista de Big Data:

i) Possuir organização e capacidade de análise crí�ca;

ii) Desenvolver polí�cas e procedimentos para a coleta e análise de dados, das diversas fontes de dados;

iii) Monitorar resultados de análise e métricas;

iv) Implementar novas metodologias de análise de dados para garan�r a integridade da coleta e u�lização de dados.

b) Cien�sta de Dados

i) Definir diretrizes estratégicas, propor projetos, coordenar, supervisionar, monitorar e avaliar a implementação de Projetos em Big Data, 
Inteligência Ar�ficial e de condução predi�va dos dados, no que concerne à realização de análises exploratórias de dados, automa�zação
de processos de cálculo de indicadores.

c) Analista de Business Intelligence

i) Controlar e administrar o repositório de dados para melhorar a documentação e coordenação das cargas de dados no ambiente de BI;
Garan�r a con�nua integridade dos dados extraídos dos sistemas para o ambiente de BI.

d) Analista de Dados

i) Desenvolver a�vidades de gestão e análise relacionadas à administração de banco de dados e administração de dados; técnicas de
desenvolvimento de projetos de sistemas u�lizando modelagem de dados, modelo relacional de dados e modelagem orientada a objetos.

e) Engenheiro de IA

i) Condução de pesquisa para o desenvolvimento de projetos de inteligência ar�ficial na área de dados, incluindo aprendizado de máquina
(Machine Learning), englobando desde a concepção até sua programação ou realizando a gestão no desenvolvimento e programação.
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f) Analista em Inovação

i) Ar�cular com atores externos, pesquisa, análise de dados e produção de informações, inovação e desburocra�zação, gestão de projetos,
elaboração de estudos técnicos, assessoria a dirigentes;

ii) Interagir com equipes mul�disciplinares para a interlocução com diferentes comunidades de conhecimento, de forma que contribua
para construção cole�va de soluções adequadas ao contexto dos problemas;

iii) Ter postura crí�ca, respeito com os interlocutores e seus valores, proa�vidade e curiosidade intelectual, além de fluência em inglês
e/ou espanhol;

iv) Aplicar gestão de projetos, sistemas de informações gerenciais, inovação e planejamento.

 

CLÁUSULA QUARTA – Das Obrigações e deveres do Contratado

O CONTRATADO obriga-se a:

I – desenvolver sa�sfatoriamente as a�vidades previstas na Cláusula Terceira deste CONTRATO, observando a qualidade e as metas
estabelecidas;

II – atender às demandas do CONTRATANTE no prazo previamente estabelecido;

III – submeter-se às normas e ro�nas estabelecidas pelo CONTRATANTE; e

IV – submeter-se à avaliação de desempenho feita por responsável superior do CONTRATANTE, segundo critérios gerais e obje�vos.

São deveres do CONTRATADO:

I – exercer com zelo e dedicação as atribuições que lhe forem come�das;

II – ser leal à ins�tuição CONTRATANTE;

III – observar as normas legais e regulamentares;

IV – cumprir as ordens lícitas superiores;

V – atender, com presteza, ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas às protegidas por sigilo;

VI – levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que �ver ciência em razão da função;

VII – zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público;

VIII – guardar sigilo sobre assuntos do CONTRATANTE;

IX – manter conduta compa�vel com a moralidade administra�va;

X – ser assíduo e pontual às necessidades dos serviços;

XI – tratar com urbanidade as pessoas;

XII – representar, por intermédio da via hierárquica, contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder;

XIII – manter conta corrente em seu nome junto à Ins�tuição Bancária na cidade de domicílio.

 

CLÁUSULA QUINTA – Das Obrigações do CONTRATANTE

O CONTRATANTE obriga-se a:

I – efetuar o pagamento mensal da quan�a líquida a que o CONTRATADO fizer jus, mediante depósito bancário em conta corrente,
observado o cronograma de pagamento previsto no Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – SIAPE;

II – recolher mensalmente o Imposto de Renda Pessoa Física, na forma da legislação específica;

III – recolher, na fonte, a contribuição previdenciária mensal, nos termos da legislação própria da Previdência Social;

IV – Pagar a gra�ficação natalina proporcional até o dia 20 de dezembro, correspondente a um doze avos da remuneração a que o
CONTRATADO fizer jus por mês de efe�va prestação de serviços no ano civil, ou no mês de apuração final de contas, na hipótese de
contrato não ser prorrogado;

IV – fornecer iden�ficação funcional ao CONTRATADO;

V– permi�r ao CONTRATADO acesso às suas dependências e equipamentos, de modo a viabilizar as orientações que se fizerem
necessárias à execução do contrato;

VI – comunicar ao CONTRATADO das irregularidades observadas na execução dos serviços, para adoção das devidas providências; e

VII – propiciar as condições para que o CONTRATADO possa desempenhar seus serviços, na forma estabelecida por este CONTRATO.

Parágrafo único. Nos termos do art. 8º da Lei nº 8.745, de 1993, a CONTRATADA vincula-se exclusivamente ao Regime Geral de
Previdência Social, e não terá direito aos bene�cios do Plano de Seguridade Social, nem faz jus à assistência à saúde oferecida pelo
CONTRATANTE, conforme dispõe o parágrafo único do art. 183 da Lei nº 8.112, de 1990, com a redação dada pela Lei nº 8.647, de 1993.

 

CLÁUSULA SEXTA – Do Sigilo

O CONTRATADO obriga-se a guardar sigilo sobre todos os documentos, dados e informações de qualquer natureza, de que tenha
conhecimento na execução dos serviços, objeto do presente CONTRATO.

Parágrafo único. A disposição prevista nesta Cláusula tem caráter permanente, vigorando inclusive após o término da vigência deste
CONTRATO ou a sua rescisão.
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CLÁUSULA SÉTIMA – Das Penalidades Administra�vas Imputáveis ao CONTRATADO

Assegurada a ampla defesa, o CONTRATADO sujeita-se à aplicação das penalidades administra�vas previstas no Título IV e Título V, da Lei
nº 8.112/1990, além da legislação federal aplicável aos ocupantes de cargo, emprego ou função públicos, descritas no ar�go 127, da Lei
nº 8.112/1990.

 

CLÁUSULA OITAVA – Da Remuneração

O CONTRATADO receberá os seguintes valores mensais, de acordo com o cargo a ser ocupado, em conformidade com o que estabelece o
Parágrafo único do art. 8º, do Decreto 4.7.48, de 16 de junho de 2003:

a) Especialista de Big Data Temporário: R$ 8.000,00;

b) Cien�sta de Dados Temporário: R$ 8.000,00;

c) Analista de Business Intelligence Temporário: R$ 8.000,00;

d) Analista de Dados Temporário: R$ 8.000,00.

e) Analista em Inovação Temporário: R$ 8.000,00.

Parágrafo único. O CONTRATADO receberá, quando cabível, as seguintes verbas indenizatórias, de acordo com as regras aplicáveis a
servidores públicos federais:

I - diárias;

II - auxílio-transporte; e

III - auxílio-alimentação.

 

CLÁUSULA NONA – Das férias

A cada 12 (doze) meses de efe�vo exercício, a CONTRATADA fará jus a 30 (trinta) dias de férias.

Parágrafo primeiro. Em até 02 (dois) dias antes do período de fruição das férias do CONTRATADO, obriga-se o CONTRATANTE a pagar a
remuneração de férias e o adicional correspondente a um terço, na forma da legislação vigente.

Parágrafo segundo. No caso de rescisão do contrato antes de decorridos doze meses de efe�va prestação de serviços, o CONTRATADO fará
jus ao pagamento das férias na proporção de um doze avos da remuneração por mês de trabalho ou fração superior a 14 (catorze) dias.

 

CLÁUSULA DÉCIMA – Dos Descontos Legais Incidentes

Sobre a remuneração descrita na Cláusula Oitava deste instrumento, incidirão os descontos tributários previstos nas normas vigentes, e
ainda os compulsórios, determinados pelas normas que regulam a matéria.

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Da Jornada de Trabalho

O CONTRATADO prestará os serviços na modalidade presencial, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Da Vigência e das Prorrogações

Após a assinatura, este contrato vigorará por até 1 (um) ano, a contar da data de efe�vo início do desempenho das a�vidades, produzindo
efeitos, em relação às obrigações do CONTRATADO e do CONTRATANTE, somente após esse marco.

Parágrafo primeiro. O CONTRATO poderá ser renovado, na forma do inciso IV do § único do art. 4º da Lei nº 8.745, de 09 de dezembro de
1993, mediante termo de aditamento, a critério exclusivo do CONTRATANTE e de acordo com a avaliação de desempenho do
CONTRATADO.

Parágrafo segundo. A vigência máxima do CONTRATO não excederá a 5 (cinco) anos, a contar da data da assinatura do(a) primeiro(a)
CONTRATADO(A).

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Da Ex�nção e da Rescisão

Este CONTRATO poderá ser ex�nto nas seguintes hipóteses:

I – término do prazo contratual;

II – rescisão por inicia�va do CONTRATADO;

III – não a�ngimento das metas de desempenho estabelecidas; e

IV - interesse e conveniência do CONTRATANTE.

Parágrafo Primeiro. A rescisão deste CONTRATO, na situação prevista no inciso II desta Cláusula, deverá ser comunicada mediante termo
expresso, ao CONTRATANTE, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Parágrafo segundo. A ex�nção do contrato somente gerará direito à indenização por parte do CONTRATANTE ao CONTRATADO se
promovida por inicia�va do órgão ou en�dade contratante, decorrente de conveniência administra�va, nos termos do § 2º do art. 12 da
Lei nº 8.745/1993.
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Parágrafo terceiro.  Em nenhuma hipótese a não renovação importará direito de indenização a CONTRATADA.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– Das Proibições ao CONTRATADO

É vedado ao CONTRATADO:

I – ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato ou a quem es�ver subordinado;

II – re�rar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto do

CONTRATANTE;

III – recusar fé a documento público;

IV – opor resistência injus�ficada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço;

V – promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto do CONTRATANTE;

VI – cometer a pessoa estranha ao CONTRATANTE, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua
responsabilidade;

VII – valer-se do contrato para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública;

VIII – par�cipar da gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil, ou exercer o comércio, exceto na qualidade de
acionista, co�sta ou comanditário;

IX – atuar como procurador ou intermediário junto a repar�ções públicas, salvo quando se tratar de bene�cios previdenciários ou
assistenciais de parentes, até segundo grau, e de cônjuge ou companheiro;

X – receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições;

XI – aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro;

XII – pra�car usura sob qualquer de suas formas;

XIII – proceder de forma desidiosa;

XIV – u�lizar pessoal ou recursos materiais do CONTRATANTE em serviços ou a�vidades par�culares;

XV – cometer a servidor ou outro contratado atribuições estranhas às atribuições contratuais, exceto em situações de emergência e
transitórias e com prévia autorização do chefe imediato ou de quem es�ver sob subordinação;

XVI – exercer quaisquer a�vidades que sejam incompa�veis com o exercício das suas obrigações legais e contratuais e com o horário de
trabalho;

XVII – receber atribuições, funções ou encargos não previstos neste CONTRATO;

XVIII – ser nomeado ou designado, ainda que a �tulo precário ou em subs�tuição, para o exercício de cargo em comissão ou função de
confiança;

XIX – ser novamente contratado, com fundamento na Lei n° 8.745, de 1993, antes de decorridos 24 (vinte e quatro) meses do
encerramento de seu contrato anterior, exceto nas hipóteses em que a contratação seja precedida de processo sele�vo simplificado de
provas ou de provas e �tulos.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– Das Responsabilidades do Contratado

O CONTRATADO responde civil, penal e administra�vamente pelo exercício irregular de suas atribuições, e pelo descumprimento de
qualquer cláusula deste CONTRATO, por atos omissivos ou comissivos, dolosos ou culposos, nos termos indicados pela legislação
per�nente.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Da Dotação Orçamentária

As despesas decorrentes da execução do presente CONTRATO correrão à conta da Dotação Orçamentária prevista no Programa de
Trabalho (nº do programa) – (denominação no programa) – PTRS (código).

Parágrafo único. Até o término deste CONTRATO e seus aditamentos, serão alocados recursos no mesmo Programa de Trabalho, nos
Orçamentos Gerais da União, para os respec�vos exercícios.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Do Termo de Adesão

O CONTRATADO manifestará formalmente adesão a este contrato mediante assinatura do respec�vo Termo.

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – Da Publicação

O CONTRATANTE publicará o extrato deste CONTRATO no DOU - Diário Oficial da União, contendo em anexo a lista de contratados que
assinaram Termo de Adesão.

 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVA – Do Foro

Fica eleito o Foro da Seção Judiciária da Jus�ça Federal competente para processar as demandas originadas na localidade de celebração
deste instrumento, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias a ele relacionadas, que não puderem ser solucionadas
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administra�vamente.

E, por estarem justas e acordadas, lavrou-se o presente termo em duas vias de igual teor e forma, para um só efeito, sem rasuras ou
emendas, o qual, depois de lido e achado conforme, perante duas testemunhas a tudo presentes, vai pelas partes assinado, as quais se
obrigam a cumpri-lo.

 

___________________, _____ de _____________ de 2023.

 

 

 

TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO

Pelo presente instrumento, a FUNDACÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - Fundacentro,
fundação pública federal, de natureza jurídica de direito público, ins�tuída pela Lei nº 5.161/66 e alterada pela Lei nº 6.618/78, com sede
na Rua Capote Valente, nº 710, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob nº 62.428.073/0001-36, doravante denominada CONTRATANTE, neste
ato representado por seu Presidente Sr.(a)___________________________________, portador do CPF nº _______, designado pela
Portaria Ministerial nº ____, publicado no DOU de ______, no uso da competência que lhe foi atribuída e, denominado CONTRATADO
cidade de _________________________________, UF:__________CEP: __________________ e o doravante Sr
(a)___________________________________, CPF:__________________, RG:______________, expedido pelo órgão:____________, em
_____/_____/______, nascimento: _____/_____/______, estado civil ____________, sexo:__________________, residente e domiciliado
à ___________________________________________, nº _______, bairro________________________________, Cidade: __________,
UF:__________CEP: _________convocado por meio do Edital nº XX, de XX de XXXX de 2023 e Edital de Resultado Final nº XXX, de XXX de
XXXXXX de 2023, para exercer as a�vidades rela�vas a _____________________, resolvem celebrar o presente TERMO DE ADESÃO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO, que será regido pela Lei nº 8.745, de 09 de dezembro de 1993, e, no
que couber, pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, em conformidade com as cláusulas consignadas no referido Contrato.

 

___________________, _____ de _____________ de 2023.

 

_______________________________________

Assinatura Eletrônica do Contratado

_______________________________________

Assinatura Eletrônica da Autoridade Competente

 

15. CONCLUSÃO

15.1. As solicitações visam a retomada de ações que foram paralisadas em decorrência da falta de servidores, principalmente em
função de aposentadorias, da necessidade de atendimento a inúmeras norma�vas, em especial à con�nuidade dos setores recém
implantados de ouvidoria, corregedoria, gestão documental e da informação e unidades em áreas carentes da ação da Fundacentro em
SST.

Documento assinado eletronicamente por Diego Fernando Ferreira de Oliveira, Coordenador(a)-Geral, em 26/04/2022, às 20:27,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Roberta Granja Gonzaga, Coordenador(a), em 26/04/2022, às 20:30, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.fundacentro.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0152354 e o código CRC F00063D7.

Referência: Processo nº 47648.000340/2022-11 SEI nº 0152354

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.fundacentro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


ANEXO I 

  
FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÕES DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

 

A) DADOS DA SOLICITAÇÃO 
 

Identificação do órgão ou entidade a ser atendido Código Siorg 

Órgão setorial: 221 

Órgão solicitante: Fundacentro - Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho 57201 

  Quadro-resumo da demanda 

Função Remuneração Mensal Quantidade Impacto orçamentário anualizado 

Especialista de Big Data R$ 8.000,00 01  R$ 130.703,01 

Cientista de Dados R$ 8.000,00 01  R$ 130.703,01 

Analista de Business Intelligence R$ 8.000,00 01  R$ 130.703,01 

Analista de Dados R$ 8.000,00 01  R$ 130.703,01 

Engenheiro de IA R$ 8.000,00 01  R$ 130.703,01 

Analista em Inovação  R$ 8.000,00 01  R$ 130.703,01 

Total 06 R$ 784.218,06 

 
 

B) EVOLUÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS 

 

Evolução da força de trabalho por situação funcional - último 5 anos 

  2021 2020 2019 2018 2017 

(A) Servidor efetivo - Ativo (por cargo) 
Pesquisador 
Tecnologista 
Técnico 
Analista em Ciência e Tecnologia 
Assistente em Ciência e Tecnologia 
Auxiliar em Ciência e Tecnologia 

184 
12 
56 
19 
32 
63 
2 

211 
13 
68 
26 
34 
68 
2 

233 
14 
75 
29 
37 
76 
2 

247 
14 
78 
32 
41 
80 
2 

264 
15 
84 
32 
42 
89 
2 

(B) Cargos efetivos vagos 315 307 289 267 253 

(C) Terceirizados em desacordo com a legislação vigente 0 0 0 0 0 

(D) Cedidos/Requisitados em exercício no órgão 14 12 12 4 4 

(E) Cedidos/Requisitados para outros órgãos 3 3 2 2 1 

(F) Ocupantes de cargos comissionados (Extra Quadro) 8 7 17 19 25 

(G) Estagiários 15 13 1 2 7 

(H) Aposentados - (Acumulado) 271 267 253 236 223 

  
     

Total da força de trabalho ativa no órgão/entidade 
(A+C+D+F+G) 

221 243 263 272 300 

* Os dados devem representar o cenário de dezembro de cada ano, com exceção do último período, que deve 
considerar o mês anterior ao da solicitação. 

 



C) QUADRO DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APOSENTADORIAS NOS CINCO ANOS SUBSEQUENTES À SOLICITAÇÃO 

 

Previsão de aposentadorias no cinco anos subsequentes à solicitação 

Cargos 
Nível de 

escolaridade dos 
Cargos 

2022 2023 2024 2025 2026 

Pesquisador Nível Superior 4 1 
   

Tecnologista Nível Superior 14 1 
   

Técnico Nível Intermediário 7 
  

1 
 

Analista em Ciência e Tecnologia Nível Superior 3 
  

1 
 

Assistente em Ciência e Tecnologia Nível Intermediário 16 
 

2 
 

2 

Auxiliar em Ciência e Tecnologia Nível Intermediário 0 
    

  
      

Total da previsão de aposentadorias/ano 
 

44 2 2 2 2 

 

D) DISTRIBUIÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO POR DEPARTAMENTO (QUANDO SE TRATAR DE MINISTÉRIOS) OU POR 

COORDENAÇÃO-GERAL (PARA AUTARQUIAS OU FUNDAÇÕES) 

Unidade  Níveis hierárquicos 
Quadro 
efetivo 

Cargos em 
comissão 

sem vínculo 
Requisitados Terceirizados Temporários Total 

Presidência 
GAB, SCI, PF, AI, COR, CIP, 
CGGC, SAP, SDP, CGP, CPE 

19 1 4 0 0 24 

Diretoria de Pesquisa 
Aplicada  

CGPE, SATP, CAP, SLAP, 
SLEP, SEE 

43  0  1 0 0 44 

Diretoria de 
Conhecimento e 

Tecnologia 

CCE, SBD, SPR, SCE, STIO, 
STDN, CTIO 

20 0 1 0 0 21 

Diretoria de 
Administração e 

Finanças 

CAD, SCp, SMP, SLO, SGC, 
COF, SEF, SCO 

24 1 2 0 0 27 

Unidades 
Descentralizadas 

MG, RJ, ES, Santos, 
Campinas, RS, SC, PR, DF, 

PE, BA, PA 
78 3 1 0 0 82 

 

 

E) DISTRIBUIÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO PELAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO 

Unidade da 
Federação 

Cargos de 
nível 

superior 

Cargos de 
nível 

médio 

Cargos de 
nível 

fundamental 

Cargos em 
comissão 

sem vínculo 

Cargos em 
comissão com 

vínculo oriundos de 
outros órgãos 

Movimentado/
Exercício 

Provisório 
Total 

SP (CTN) 58 48  2 8  116 

Santos  1 1     2 

Campinas 2 1     3 

MG 5 3 1 1   10 

RJ 8 3  1  1  13 

ES 2 2  0  1 5 

RS 1 2 1 0   4 



SC 9 3  0  2 14 

PR 1 4  0   5 

DF 4 0  0   4 

PE 3 4  1   8 

BA 5 9  0   14 

PA 2 1  0   3 

 

F) AS DESCRIÇÕES E OS RESULTADOS DOS PRINCIPAIS INDICADORES ESTRATÉGICOS E RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES 

INSTITUCIONAIS DO ÓRGÃO OU DA ENTIDADE  

Resultados do indicador nos últimos 3 
anos: (IFDI) 

Ano 2019 - 4º ciclo Ano 2020 - 5º ciclo Ano 2021 - 6º ciclo 

108,39%   

Resultados das avaliações 
institucionais nos últimos 3 anos: 
(metas globais) 

103,06%   

Média dos resultados das avaliações 
individuais no órgão nos últimos 3 
anos:  

18,86 
  

Metas Globais Institucionais de 2021 
(6º ciclo): 

a) Alcançar 1,5 milhão de pessoas por meio de ações de educação e de 
difusão de conhecimentos técnicos e científicos para o desenvolvimento da 
cultura de prevenção em segurança e saúde no trabalho 
b) Desenvolver e publicar 40 estudos e pesquisas visando à melhoria das 
condições de trabalho e proposição de políticas públicas de prevenção em 
segurança e saúde no trabalho 
c) Implantar o Sistema Eletrônico de Informações - SEI em todos os processos 
de todas as áreas da Fundacentro 
d) Elaborar o Planejamento Estratégico Institucional da Fundacentro 

Descrição do indicador:  
Indicador Final de Desempenho Institucional (IFDI) é a média aritmética entre 
as Metas Intermediárias e as Metas Globais                                                                                                                                                                                             

Método de cálculo 
(Numerador/Denominador): 

a) Pessoas alcançadas 
b) Estudos e pesquisas publicados  
c) Percentual 
d) Percentual 

Informações adicionais: 
- Metas Intermediárias = 97,74% 
- Valor máximo da avaliação individual é 20 pontos 

Fonte: 
- Portaria nº 115, de 04/05/2020 - resultado da avaliação individual - 4º ciclo 
- Portaria nº 114, de 04/05/2020 - resultado da avaliação institucional 4º ciclo 
- Processo SEI nº 47648.000360/2019-88 – 4º ciclo 

 

 

Resultados do indicador nos últimos 3 
anos:  

Ano 2019 - 4º ciclo Ano 2020 - 5º ciclo Ano 2021 - 6º ciclo 

 119,25%  

Resultados das avaliações 
institucionais nos últimos 3 anos: 
(metas globais) 

 142,31%  



Média dos resultados das avaliações 
individuais no órgão nos últimos 3 
anos:  

 
19,76 

 

Metas Globais Institucionais de 2020 
(5º ciclo):  

a) Monitorar a execução dos projetos, atividades, cursos e eventos planejados 
para 2021 
b) Desenvolver estudos e pesquisas visando à melhoria das condições de 
trabalho e proposição de políticas públicas de prevenção em segurança e 
saúde no trabalho 
c) Elaborar cursos com conteúdo relacionado à formação em segurança e 
saúde no trabalho na modalidade de ensino à distância 
d) Incrementar Índice de Governança e Gestão da Fundacentro (IGG-F) 

Descrição do indicador:  
Indicador Final de Desempenho Institucional (IFDI) é a média aritmética entre 
as Metas Intermediárias e as Metas Globais                                                                                                                                                                                             

Método de cálculo 
(Numerador/Denominador): 

a) Percentual 
b) Relatórios de pesquisas finalizados e aprovados 
c) Unidades 
d) Percentual 

Informações adicionais: 
- Metas Intermediárias = 96,20% 
- Valor máximo da avaliação individual é 20 pontos 

Fonte: 

- Portaria de Pessoal nº 26, de 05/04/2021 - resultado da avaliação individual - 
5º ciclo 
- Portaria nº 543, de 09/04/2021 - resultado da avaliação institucional 5º ciclo 
- Processo SEI nº 47648.001948/2019-59 – 5º ciclo 

 

Resultados do indicador nos últimos 3 
anos: (IFDI) 

Ano 2019 - 4º ciclo Ano 2020 - 5º ciclo Ano 2021 - 6º ciclo 

  103,59% 

Resultados das avaliações 
institucionais nos últimos 3 anos: 
(metas globais) 

  108,23% 

Média dos resultados da avaliações 
individuais no órgão nos últimos 3 
anos:  

  
19,56 

Metas Globais Institucionais de 2021 
(6º ciclo): 

a) Monitorar a execução dos projetos, atividades, cursos e eventos 
planejados para 2021 
b) Desenvolver estudos e pesquisas visando à melhoria das condições de 
trabalho e ao subsídio de políticas públicas de prevenção em segurança e 
saúde no trabalho 
c) Elaborar cursos com conteúdo relacionado à formação em segurança e 
saúde no trabalho na modalidade de ensino à distância 
d) Incrementar o Índice de Governança e Gestão da Fundacentro – IGG-F 
e) Localizar bens móveis do CTN/UD´s realizando desfazimento dos bens 
inservíveis 
f) Monitorar processos de contratação 

Descrição do indicador:  
Indicador Final de Desempenho Institucional (IFDI) é a média aritmética entre 
as Metas Intermediárias e as Metas Globais                                                                                                                                                                                             

Método de cálculo 
(Numerador/Denominador): 

a) Percentual 
b) Relatórios de pesquisas finalizados e aprovados 



c) Unidades 
d) Percentual 
e) Percentual 
f) Percentual 

Informações adicionais: 
- Metas Intermediárias = 98,96% 
- Valor máximo da avaliação individual é 20 pontos 

Fonte: 

- Portaria de Pessoal nº 64, de 12/04/2021 - resultado da avaliação individual - 
6º ciclo 
- Portaria nº 809, de 12/04/2022 - resultado da avaliação institucional 6º ciclo 
- Processo SEI nº 47648.000403/2021-40  – 6º ciclo 

 

G) INFORMAÇÕES SOBRE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO ÓRGÃO OU ENTIDADE 

1 - O órgão ou entidade adota os componentes da Plataforma de Cidadania Digital nos termos do art. 3º do Decreto nº 
8.936, de 19 de dezembro de 2016? 

Se sim, informar quais são e 
qual o percentual de serviços 
públicos digitais ofertados. 

  
Se não, 
qual o 
motivo? 

 Não se aplica, pois não atendemos ao publico geral, 
porém temos em nosso portal, os Canais de 
Atendimento para Denúncia, Solicitação, Sugestão, 
Elogio e Acesso à Informação.  

2 - O órgão ou entidade utiliza a rede do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse - Rede Siconv? 

Sim, discorrer sobre os 
benefícios e desafios 
encontrados. 

  
Se não, 
qual o 
motivo? 

 Atualmente a Fundacentro não utiliza o SICONV, 

pois a nossa entidade não celebra mais convênios 

com repasses voluntários a entes federados ou a 

entidades civis. Estamos em processo de adesão à 

Plataforma +Brasil, por meio do Acordo de 

Cooperação Técnica nº 35/2022. A adesão à 

plataforma permitirá melhorar a gestão e dar 

transparência aos repasses de recursos que a 

Fundacentro vier a fazer no futuro (atualmente, 

reitera-se, não fazemos transferências voluntárias 

por meio de convênio ou de qualquer outro 

instrumento). 

3 - O órgão ou entidade já adota o sistema de processo eletrônico administrativo e de soluções informatizadas de 
contratações e gestão patrimonial, em conformidade com os atos normativos editados pelo órgão central do Sistema de 
Administração de Serviços Gerais - SISG? 

Se sim, informar que soluções 
são utilizadas atualmente. 

 Sim, utilizamos o SEI e SCDP. 
Se não, 
qual o 
motivo? 

  

 

H) INFORMAÇÕES SOBRE CONTRATAÇÕES EM GERAL 

1 - Existe no órgão ou entidade plano anual de contratações, em conformidade com os atos normativos editados pelo 
órgão central do SISG? 

Se sim, especificar. 

 Sim, desde 2019 elaboramos e 

publicamos o Plano de Contratações 

Anual de acordo com a legislação 

vigente (atualmente estamos aplicando 

Se não, 
qual o 
motivo? 

  



o Decreto nº 10.947/2022). 

2 - O órgão ou entidade participa das iniciativas de contratação de bens e serviços compartilhados ou centralizados 
conduzidas pela Central de Compras da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e 
Governo Digital do Ministério da Economia? 

Se sim, informar quais são. 

 Sim, utilizamos o Taxigov, 
Comprasnet, PGC e estamos 
implementando o SIADS e 
Almoxarifado Virtual. 

Se não, qual 
o motivo? 

  

 

I) INFORMAÇÕES SOBRE AÇÕES JUDICIAIS 

1 - O órgão ou entidade possui ações judiciais no SICAJ pendentes de recadastramento no módulo de ações judiciais do 
Sigepe? 

Se sim, quantificar.  Não possui 
Qual o motivo do não 
recadastramento?  

2 - O órgão ou entidade possui plano de ação pactuado com o órgão central do Sipec para recadastramento de ações 
judiciais do SICAJ no módulo de Ações Judiciais do Sigepe? 
Se sim, qual a previsão de 
término do 
recadastramento? 

Reuniões semanais com equipe da 
ação judicial de Brasília 

Se não, qual o 
motivo?  

 

J) INFORMAÇÕES SOBRE CONTROLE ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA 

1 - O órgão ou entidade possui sistema de controle eletrônico de frequência? 

Se sim, informar qual. SISREF 
Se não, qual o 
motivo?  

2 - O órgão ou entidade implementou Programa de Gestão, nos termos da Instrução Normativa nº 1, de 31 de agosto de 
2018? 

Se sim, informar quais os 
benefícios e resultados 
identificados pelo órgão 
ou entidade. 

Ainda não. Em processamento, previsão de 
implementação até junho/2022 com teste 
piloto em dois setores. E até o final do ano, 
implementado em toda instituição. 

Se não, qual o 
motivo?  

 



Encargo patronal* 1/3 de férias 13º sal. Encargo p/13º Alimentação Custo mensal Custo anual  TOTAL 

1.426,18R$            2.666,67R$        8.000,00R$      1.426,18R$      458,00R$         9.884,18R$        130.703,01R$      784.218,04R$            

784.218,04R$            

 Encargo patronal*  1/3 de férias  13º sal.  Encargo p/13º  Alimentação  Custo mensal  Custo anual  TOTAL 

1.426,18R$            2.666,67R$        8.000,00R$      1.426,18R$      458,00R$         9.884,18R$        130.703,01R$      784.218,04R$            

784.218,04R$            

 Encargo patronal*  1/3 de férias  13º sal.  Encargo p/13º  Alimentação  Custo mensal  Custo anual  TOTAL 

1.426,18R$            2.666,67R$        8.000,00R$      1.426,18R$      458,00R$         9.884,18R$        130.703,01R$      784.218,04R$            

784.218,04R$            

 Encargo patronal*  1/3 de férias  13º sal.  Encargo p/13º  Alimentação  Custo mensal  Custo anual  TOTAL 

1.426,18R$            2.666,67R$        8.000,00R$      1.426,18R$      458,00R$         9.884,18R$        130.703,01R$      784.218,04R$            

784.218,04R$            

 Encargo patronal*  1/3 de férias  13º sal.  Encargo p/13º  Alimentação  Custo mensal  Custo anual  TOTAL 

1.426,18R$            2.666,67R$        8.000,00R$      1.426,18R$      458,00R$         9.884,18R$        130.703,01R$      784.218,04R$            

784.218,04R$            

 R$           3.921.090,20 

Contrato por tempo determinado. 8.000,00R$                                                         6

6

IMPACTO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2027

 CATEGORIA  REMUNERAÇÃO   Qtde 

6

6

6

IMPACTO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2023

CATEGORIA  REMUNERAÇÃO  Qtde

8.000,00R$                                                         Contrato por tempo determinado.

IMPACTO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2024

Total Geral

Estimativa de Impacto Orçamentário Total

Contrato por tempo determinado. 8.000,00R$                                                         

IMPACTO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2025

 CATEGORIA  REMUNERAÇÃO   Qtde 

IMPACTO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2026

 CATEGORIA  REMUNERAÇÃO   Qtde 

Contrato por tempo determinado. 8.000,00R$                                                         

8.000,00R$                                                         

 CATEGORIA  REMUNERAÇÃO   Qtde 

Estimativa de impacto orçamentário para contratação de temporários

Contrato por tempo determinado.


