
CÓDIGO ÁREA PERFIL PRÉ-REQUISITO ATRIBUIÇÕES CIDADE VAGAS UNIDADE

BAN2001 Contabilidade
Graduação em Contabilidade e registro no 
Conselho de Classe.

Realizar atividades no campo da supervisão, análise e execução contábil relativas
à administração orçamentária, financeira e patrimonial, compreendendo ainda o
acompanhamento de atos e fatos de natureza financeira e patrimonial, análise dos
registros contábeis, balancetes, balanços e demais demonstrações contábeis com
relação ao funcionamento da Administração Pública Federal.

Rio de Janeiro/RJ 1 DIRAD

BAN2002 Belo Horizonte/MG

BAN2003 Campo Grande/MS

BAN2004 Curitiba/PR

BAN2005 Manaus/AM

BAN2006 Porto Velho/RO

BAN2007
Gestão de 
Infraestrutura

Graduação em Engenharia Civil e registro no 
Conselho de Classe.

Desenvolver atividades de gestão na área de engenharia de infra-estrutura; 
Desenvolver e fiscalizar projetos de pequeno porte de instalações 
hidrossanitárias, concreto armado e estrutura metálica; Elaborar especificações 
técnicas e orçamento; Acompanhar a execução de obras; Elaborar laudos e 
relatórios técnicos de acompanhamento de projetos ou obras;  Acompanhar ações 
de manutenção predial; Gerenciar contratos de prestação de serviços de obra e 
infraestrutura.

Manaus/AM 1 CPqLMD

*Uma vaga para portadores de deficiência

PERFIL/PRÉ-REQUISITO/ATRIBUIÇÕES/CIDADE/VAGAS/UNIDA DE

ANEXO I

CARGO  ANALISTA

Gestão Pública

Gestão e 
Desenvolvimento 
Institucional

Qualquer graduação

Aplicar modelos de administração pública gerencial orientados aos resultados do
setor público. Analisar a gestão governamental e operar a gestão institucional de
forma integrada/alinhada. Coordenar processos de planejamento e programação.
Desenvolver e aplicar metodologias de gestão dos planos estratégicos e
operacionais. Coordenar e realizar atividades de gestão logística, gestão
orçamentário-financeira, gestão de contratos, gestão de compras e gestão de
custos. Realizar o gerenciamento de projetos: desenho e aplicação de
metodologias de gestão de projetos individuais e portfólios, acompanhamento
físico-financeiro de projetos, monitoramento das atividades em andamento dos
projetos, modelagem de projetos, estudos de pré-viabilidade de novas propostas,
estudos de viabilidade técnico-econômica dos projetos. Realizar monitoramento,
avaliação e controle operacional e estratégico. Desenvolver atividades de
inteligência mercadológica. Negociação, avaliação e estabelecimento de relações
de cooperação com instituições nacionais e internacionais. Desenvolver
instrumentos para otimizar o gerenciamento do desempenho institucional.
Realizar monitoramento, avaliação e controle operacionale estratégico. Elaborar,
monitorar e avaliar programação físico-orçamentária-financeira.

CPqRR (1)
Fiocruz Mato Grosso do Sul(1)

*ICC (2)
CPqLMD (1)

Fiocruz Rondônia (1)
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SIGLA UNIDADE

CPqLMD Centro de Pesquisa Leônidas e Maria Deane/Manaus/AM

CPqRR Centro de Pesquisa René Rachou/Belo Horizonte/MG

DIRAD Diretoria de Administração/Rio de Janeiro/RJ

Fiocruz Mato Grosso do Sul Fiocruz Mato Grosso do Sul/Campo Grande/MS

Fiocruz Rondônia Fiocruz Rondônia/Porto Velho/RO

ICC Instituto Carlos Chagas/Curitiba/PA


