
 

 

 
 
 
Seleção Interna no 25/2012/STN 

Em 31 de julho de 2012. 
 
 
 

Assunto: Cargos em comissão. Provimento via 
processo seletivo. 
____________________________________________________ 

 
 
 

Do Objetivo 
 
1. A Seleção Interna no 25/2012/STN visa ao provimento do cargo em comissão de 
Coordenador-Geral da Coordenação-Geral de Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação – CCONF, 
código DAS 101.4. 
 

Da Participação no Processo Seletivo 
 
2. Poderão participar desta Seleção Interna servidores públicos federais, estaduais, distritais, 
municipais ou aposentados que atendam cumulativamente aos seguintes requisitos: 
a) possuir diploma de curso superior em Ciências Contábeis; 
b) ter estágio probatório concluído até a data final para inscrição; e 
 
3. Para participar do processo, o interessado deverá enviar sua inscrição à Coordenação-Geral 
de Desenvolvimento Institucional – CODIN pelo correio eletrônico (codinrh.df.stn@fazenda.gov.br), 
manifestando interesse em participar da seleção, conforme cronograma constante do Anexo I. 
3.1 O perfil desejado para o candidato ao cargo em comissão consta do Anexo II. 
3.2 Para verificação da adequação do perfil do servidor ao cargo em comissão, será utilizado o 
currículo do servidor constante no Sistema de Gestão de Recursos Humanos da STN – SIGRH, que deverá 
estar atualizado até a data final do período de inscrição. 
3.3 Os candidatos que não tiverem acesso ao SIGRH deverão procurar a Gerência de Recursos 
Humanos – GEREH/CODIN para o devido preenchimento do currículo. 
 

Da Seleção 
 
4. Esta Seleção Interna se consagra na formação de lista tríplice, segundo os seguintes 
critérios: 
4.1.  Adequação da formação ao perfil do cargo em comissão; 
4.2.  Adequação das experiências passadas ao perfil do cargo em comissão; 
4.3.  Referências técnicas e gerenciais; 
4.4.  Cursos técnicos na área de Contabilidade Pública e Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF); 
4.5.  Entrevista comportamental. 
 
5. Para a produção da lista, a CODIN, em conjunto com o Subsecretário de Contabilidade 
Pública, utilizará a tabela de pontuação constante do Anexo III. 
5.1. Serão entrevistados apenas servidores que se enquadrem ao perfil desejável ao cargo. 
 
6. Após a realização das avaliações dos candidatos ao cargo em comissão, o Coordenador-
Geral da CODIN enviará ao Subsecretário de Contabilidade Pública listagem contendo os nomes dos 3 (três) 
melhores colocados, para que seja efetuada a escolha do servidor a ser nomeado. 
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7. O preenchimento do cargo em comissão fica condicionado à obtenção dos requisitos 
mínimos estabelecidos nesta Seleção Interna, a critério do Subsecretário de Contabilidade Pública. 
 
8. A lista tríplice resultante desta Seleção Interna terá validade de 1 (um) ano, e poderá ser 
utilizada a critério do Subsecretário de Contabilidade Pública. 
 

Da Liberação 
 

9. A liberação de servidor deslocado de outra unidade da STN deverá ocorrer no prazo de até 
30 (trinta) dias, salvo determinação em contrário do Secretário do Tesouro Nacional. 
 

Das Disposições Finais 
 

10. Se não houver candidatos inscritos ou aprovados no processo seletivo, o provimento dar-
se-á pela livre nomeação. 
 
11. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário do Tesouro Nacional. 
 
 

Autorizo. À CODIN, para divulgação institucional da Seleção Interna no 25/2012/STN. 
 
 
 
 

LÍSCIO FÁBIO DE BRASIL CAMARGO 
Subsecretário de Assuntos Corporativos 
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Anexo I 
Cronograma da Seleção Interna para Coordenador-Geral da CCONF 

 

Etapa Início Fim 

Divulgação de abertura do processo seletivo 03/08 03/08 

Período de inscrições 06/08 14/08 

Período de entrevistas 20/08 22/08 

Divulgação do resultado 24/08 24/08 

Prazo para movimentação do candidato 1/09 15/09 
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Anexo II 
Perfil do Cargo em Comissão 

 
NOME DA FUNÇÃO: CCONF_GABIN - Coordenador-Geral   
UNIDADE: CCONF - Coordenação-Geral de Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação 

    QUALIFICAÇÃO PREFERENCIAL       

ESCOLARIDADE: Especialização   
FORMAÇÃO ACADÊMICA: Ciências Contábeis 

    ATRIBUIÇÕES       
1 - Estabelecer normas e procedimentos contábeis para o adequado registro dos atos e dos fatos da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos e entidades da administração pública, promovendo o 
acompanhamento, a sistematização e a padronização da execução contábil. 
2 - Manter e aprimorar o Plano de Contas aplicado ao Setor Público e o processo de registro padronizado dos atos e 
fatos da administração pública. 
3 - Editar normas gerais para consolidação das contas públicas. 
4 - Promover a harmonização com os demais Poderes da União e das demais esferas de governo em assuntos de 
contabilidade. 
5 - Exercer as atribuições definidas pelo art. 113 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, a saber: atender a consultas, 
coligir elementos, promover o intercâmbio de dados informativos, expedir recomendações técnicas, quando solicitadas, 
e atualizar, sempre que julgar conveniente, os anexos que integram aquela Lei. 
6 - Identificar as necessidades de convergência aos padrões internacionais de contabilidade aplicados ao setor público e 
adotar os procedimentos necessários visando alcançar esta convergência. 
7 - Editar normativos, manuais, instruções de procedimentos contábeis e plano de contas aplicado ao setor público, 
objetivando a elaboração e publicação de demonstrações contábeis consolidadas, em consonância com os padrões 
internacionais de contabilidade aplicados ao setor público. 
8 - Promover a adoção de normas de consolidação das contas públicas, padronização das prestações de contas e dos 
relatórios e demonstrativos de gestão fiscal, por meio da elaboração, discussão, aprovação e publicação do Manual de 
Demonstrativos Fiscais - MDF e do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP. 
9 - Buscar a harmonização dos conceitos e práticas relacionadas ao cumprimento dos dispositivos da Lei Complementar 
nº 101, de 2000, e de outras normas gerais. 
10 - Dar suporte técnico aos entes da Federação quanto ao cumprimento dos padrões estabelecidos no MCASP, no 
MDF, e em normas gerais aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. 
11 - Disseminar, por meio de planos de treinamento e apoio técnico, os padrões estabelecidos no MCASP e no MDF para 
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 
12 - Prestar suporte técnico aos órgãos dos Estados e Municípios para melhoria da qualidade do processo sistêmico e 
organizacional da gestão contábil. 
13 - Promover, quando necessário, conferências ou reuniões técnicas, com a participação de representantes dos órgãos 
e entidades da administração pública. 
14 - Elaborar, sistematizar e estabelecer normas e procedimentos contábeis para a consolidação das contas públicas da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
15 - Promover, até o dia trinta de junho, a consolidação, nacional e por esfera de governo, das contas dos entes da 
Federação relativas ao exercício anterior, com vistas à elaboração do balanço do setor público nacional e a sua 
divulgação, inclusive por meio eletrônico de acesso público. 
16 - Promover a liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade de informações sobre a execução 
orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público. 
17 - Definir, coordenar e acompanhar os procedimentos relacionados com a disponibilização de informações da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para fins de transparência, controle da gestão fiscal e aplicação de 
restrições. 
18 - Definir, coordenar e acompanhar os procedimentos contábeis com vistas a dar condições para a produção, 
sistematização, disponibilização das estatísticas fiscais do setor público consolidado, em consonância com os padrões e 
regras estabelecidas nos acordos e convênios internacionais de que a União for parte. 
19 - Assessorar o Secretário do Tesouro Nacional nos assuntos relacionados à área de atuação da Coordenação-Geral. 
20 - Promover a integração operacional entre as unidades da Coordenação-Geral. 
21 - Estruturar e conduzir as atividades e rotinas de sua coordenação. 
22 - Promover a Gestão de Pessoas em sua coordenação. 
23 - Monitorar o progresso dos objetivos, metas e ações da coordenação, utilizando-se de instrumentos ou de 
indicadores específicos. 
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24 - Promover a disseminação e registro do conhecimento. 
25 - Elaborar e implementar planos estratégicos e operacionais da coordenação, alinhados ao do TN. 
26 - Representar a coordenação em eventos internos e externos.  
27 - Desenvolver atividades correlatas a critério do superior imediato. 

  
   

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS       

COMPETÊNCIA NÍVEL DESEJÁVEL PARA INGRESSO NÍVEL IDEAL 

Capacidade de Articulação 2 - Aplicação, Implementação e Utilização 3 - Análise e Avaliação, Questiona, Propõe 

Gestão de Pessoas 2 - Aplicação, Implementação e Utilização 3 - Análise e Avaliação, Questiona, Propõe 

Leitura de Cenários 2 - Aplicação, Implementação e Utilização 3 - Análise e Avaliação, Questiona, Propõe 

Métodos e Processos 1 - Tem Noções, Sem Experiência Prática, Compreensão, Idéia, Informação 3 - Análise e Avaliação, Questiona, Propõe 

Planejamento Estratégico STN 2 - Aplicação, Implementação e Utilização 3 - Análise e Avaliação, Questiona, Propõe 

Administração Orçamentária e 
Financeira 2 - Aplicação, Implementação e Utilização 3 - Análise e Avaliação, Questiona, Propõe 

Contabilidade Geral 2 - Aplicação, Implementação e Utilização 3 - Análise e Avaliação, Questiona, Propõe 

Contabilidade Pública 3 - Análise e Avaliação, Questiona, Propõe 4 - Perito, Domínio Pleno, Referência 

Direito Administrativo 2 - Aplicação, Implementação e Utilização 3 - Análise e Avaliação, Questiona, Propõe 

Direito Constitucional 2 - Aplicação, Implementação e Utilização 3 - Análise e Avaliação, Questiona, Propõe 

Direito Financeiro 2 - Aplicação, Implementação e Utilização 3 - Análise e Avaliação, Questiona, Propõe 

Economia do Setor Público  2 - Aplicação, Implementação e Utilização 3 - Análise e Avaliação, Questiona, Propõe 

Finanças Públicas 2 - Aplicação, Implementação e Utilização 3 - Análise e Avaliação, Questiona, Propõe 

Legislação do Sistema de 
Contabilidade Federal 3 - Análise e Avaliação, Questiona, Propõe 4 - Perito, Domínio Pleno, Referência 

Lei de Diretrizes Orçamentárias 2 - Aplicação, Implementação e Utilização 3 - Análise e Avaliação, Questiona, Propõe 

Lei de Responsabilidade Fiscal 2 - Aplicação, Implementação e Utilização 3 - Análise e Avaliação, Questiona, Propõe 

Lei Orçamentária Anual 2 - Aplicação, Implementação e Utilização 3 - Análise e Avaliação, Questiona, Propõe 

Manual de Contabilidade Aplicada 
ao Setor Público 3 - Análise e Avaliação, Questiona, Propõe 4 - Perito, Domínio Pleno, Referência 

Manual de Demonstrativos Fiscais 3 - Análise e Avaliação, Questiona, Propõe 4 - Perito, Domínio Pleno, Referência 

Normativos GFSM 1 - Tem Noções, Sem Experiência Prática, Compreensão, Idéia, Informação 2 - Aplicação, Implementação e Utilização 

Plano Plurianual 2 - Aplicação, Implementação e Utilização 3 - Análise e Avaliação, Questiona, Propõe 

    HABILIDADES       
Capacidade de análise Capacidade de trabalhar sob pressão   

Habilidade com números     

    COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS 

Competência Nível Indicador Comportamental 

Comprometimento 5,00 

Age proativamente, antecipando-se às situações e aos problemas. 

Busca o autodesenvolvimento profissional e pessoal. 

Contribui com melhorias no ambiente de trabalho. 

Respeita os horários estabelecidos para as atividades de trabalho. 

Utiliza racionalmente os recursos disponibilizados pelo Tesouro 
(telefone, internet, material expediente, etc), em prol do trabalho. 

Comunicação 5,00 

Apresenta suas dúvidas em relação aos trabalhos solicitados, para 
evitar erros ou retrabalho. 

Certifica-se de que as informações transmitidas foram compreendidas 
pelas pessoas. 

Comunica tempestivamente as informações de trabalhos às pessoas 
envolvidas. 

Demonstra argumentações consistentes ao expor suas ideias. 

É claro e objetivo ao expor suas ideias, facilitando a compreensão. 
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Recebe feedback com equilíbrio emocional, disposição em ouvir e 
refletir, de forma a incrementar positivamente o comportamento 
crítico ou reforçado. 

Transmite feedback com cautela e discrição, objetividade e clareza, de 
forma a promover o desenvolvimento do servidor. 

Flexibilidade 1,25 Participa da implantação das mudanças institucionais. 

Foco em Processos 3,33 

Executa ações e processos de acordo com as normas e procedimentos 
do Tesouro. 

Toma as providências necessárias para evitar a reincidência de um 
erro. 

Foco em Resultados 5,00 

Cumpre metas e atribuições com qualidade. 

Cumpre metas e atribuições dentro dos prazos estabelecidos. 

Demonstra agilidade na solução de problemas. 

Zela pela objetividade das reuniões de trabalho, na condição de 
mediador, condutor ou participante. 

Liderança 5,00 

Acompanha a equipe nas tarefas delegadas. 

Cria condições para a motivação da equipe. 

Distribui tarefas evitando concentrá-las em servidores específicos. 

Mantém um canal de comunicação para captação de sugestões e 
oportunidades de melhoria. 

Media conflitos de trabalho. 

Prepara as pessoas para assumir responsabilidades. 

Reconhece o desempenho de todos os participantes nos trabalhos 
executados. 

Transmite os objetivos organizacionais para a equipe. 

Organização e Planejamento 1,67 Planeja e prioriza a realização das tarefas. 

Relacionamento Interpessoal 2,00 
Demonstra equilíbrio emocional em situações adversas. 

Evita conversas, brincadeiras e comentários que afetem negativamente 
os colegas e o ambiente de trabalho. 

Tomada de Decisão 5,00 

Analisa os riscos e oportunidades das alternativas possíveis para a 
tomada de decisões estratégicas. 

Busca informações relevantes para a tomada de decisão. 

Tem a percepção do momento adequado da tomada de decisão. 

Toma decisões que são de sua responsabilidade. 

Trabalho em Equipe 1,25 
Demonstra espírito de equipe e auxilia os colegas na execução do 
trabalho. 

Visão Sistêmica 5,00 

Atua de forma alinhada às diretrizes estratégicas do Tesouro. 

Compreende o impacto de suas atribuições nas diversas áreas do 
Tesouro. 

Mantém-se atualizado sobre os assuntos em que o Tesouro atua. 
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Anexo III 
Pontuação da Seleção Interna para Coordenador-Geral da CCONF 

 

Critério: Adequação da formação ao perfil do cargo em comissão Pontuação 
Máxima 

Pós-Graduação em Contabilidade, Direito Financeiro ou Administração 1,0 

Pós-Graduação na área de Finanças Públicas 0,5 

Mestrado em Contabilidade, Direito Financeiro ou Administração 2,0 

Mestrado na área de Finanças Públicas 1,0 

Doutorado em Contabilidade, Direito Financeiro ou Administração 3,0 

Doutorado na área de Finanças Públicas 1,0 

Certificado de curso de Inglês intermediário/avançado 1,5 

Total 10,0 

 

Critério: Adequação das experiências passadas ao perfil do cargo em comissão Pontuação 
Máxima 

Ocupação de cargo gerencial na Subsecretaria de Contabilidade Pública (0,5 ponto por 
ano completo) 

2,5 

Ocupação de cargo gerencial em área de Contabilidade em outras entidades (0,5 ponto 
por ano completo) 

2,5 

Tempo de serviço na Secretaria do Tesouro Nacional (0,5 ponto por ano completo) 5,0 

Total 10,0 

 

Critério: Referências técnicas e gerenciais Pontuação 
Máxima 

Referências positivas quanto ao relacionamento com colegas e chefia 1,0 

Referências positivas quanto à capacidade técnica 1,0 

Referências positivas quanto à capacidade gerencial 1,0 

Total 3,0 

 

Critério: Cursos técnicos na área de Contabilidade Pública e Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF) 

Pontuação 
Máxima 

Instrutoria em Cursos de Contabilidade Pública, SIAFI e LRF (mínimo 20 horas) (0,5 
ponto a cada evento) 

3,5 

Participação como palestrante em encontros ou seminários na área de Contabilidade 
Pública e LRF (0,5 ponto a cada evento) 

3,5 

Total 7,0 

 

Critério: Entrevista comportamental Pontuação 
Máxima 

Avaliação do entrevistador 20,0 

Total 20,0 

 

 


