
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

A   V   I   S   O      Nº 003/2018  – PGJ/RN

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA ADJUNTA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, nos termos do artigo 22, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 141/96,
tendo em vista a vacância do Cargo de  Gerente de Modernização Administrativa do quadro de
pessoal do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte (MP/RN), e

CONSIDERANDO a necessidade do Ministério Público do Estado do Rio Grande do
Norte utilizar as ferramentas de gestão de pessoas, sobretudo a seleção, no sentido da elevação da efi -
ciência e eficácia dos seus serviços;

CONSIDERANDO o modelo de gestão de pessoas adotado pela Procuradoria-Geral
de Justiça, fundamentado nos princípios da impessoalidade e publicidade;

CONSIDERANDO a necessidade de valorização da força de trabalho da instituição e
a importância de  estabelecer critérios objetivos e meritocráticos para ocupação dos cargos de provi-
mento em comissão na Procuradoria-Geral de Justiça;

E, finalmente, CONSIDERANDO que a seleção é um instrumento democrático para
preenchimento de cargos no MPRN e tem se mostrado como um recurso eficaz na seleção de pessoal
com base no perfil e competências necessárias para ocupação do cargo,

Informa que se encontra aberta a seleção para o cargo de Gerente de Modernização
Administrativa com lotação na Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica. Trata-se de um cargo
de provimento em comissão e, portanto, de livre nomeação e exoneração, conforme perfil profissional
constante do anexo I deste aviso.

O processo seletivo compõe-se das seguintes etapas: Recrutamento e triagem de currí -
culos, análise curricular, entrevistas técnica e comportamentais.

O recebimento de currículos ocorrerá exclusivamente pelo seguinte e-mail,  a  saber:
selecao@mprn.mp.br, no período de 04 a 17 de agosto de 2018. Informações sobre o andamento do
processo seletivo podem ser obtidas através do e-mail ou telefone (84) 3232-0206 (das 8h às 17h). Os
currículos aceitos para o processo seletivo serão apenas aqueles enviados dentro do prazo estabelecido,
caso o candidato já tenha participado de outros processos seletivos na Instituição deverá encaminhar
seu currículo novamente pelo e-mail.

Após a triagem e análise dos currículos recebidos, os candidatos que estiverem conso-
nantes com o perfil definido serão selecionados para participação nas etapas definidas que serão con-
duzidas pela Gerência de Desenvolvimento Humano, em parceria com o setor demandante, de caráter
eliminatório, prevista para ocorrer entre os dias 27 e 29 de Agosto de 2018, conforme cronograma no
anexo II. 

O candidato selecionado será encaminhado para nomeação pelo Procurador-Geral de
Justiça, através de Resolução a ser publicada no Diário Oficial do Estado (D.O.E).

O profissional nomeado terá o prazo de cinco dias úteis, a contar da data da publicação
no D.O.E., para providenciar os documentos necessários para a posse e se apresentar à Diretoria de
Gestão de Pessoas, na Procuradoria-Geral de Justiça. 

Natal/RN, 02 de agosto de 2018

OSCAR HUGO DE SOUZA RAMOS
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA ADJUNTO EM SUBTITUIÇÃO



ANEXO I
Cargo Gerente de Modernização Administrativa
Chefia imediata Diretor de Planejamento e Gestão Estratégica
Lotação Sede da Procuradoria-Geral de Justiça
Descrição sumária
Planejar, organizar, dirigir e controlar, a nível tático, as atividades de modernização e desenvolvimento
institucional aplicáveis à realidade administrativa do Ministério Público Estadual;
Gerenciar e coordenar as atividades relacionadas ao desenho e gestão de processos organizacionais;
Gerenciar os processos e procedimentos administrativos de modernização da Instituição;
Estabelecer e implementar normas e métodos de padronização, controle e gerenciamento dos processos
de trabalho, em conjunto com as unidades envolvidas;
Propor a aplicação de modernas ferramentas tecnológicas de gestão na Instituição;
Identificar, combinar e utilizar as fontes e os tipos de conhecimento disponíveis para gerar novas com-
petências necessárias, aperfeiçoar as já existentes e estimular a capacidade inovadora;
Desenvolver e implementar o programa interno da qualidade;
Fornecer apoio técnico às unidades da Instituição na implantação de programas e projetos que envol-
vam propostas de modernização administrativa e desenvolvimento institucional;
Elaborar e atualizar manuais de organização administrativa, de procedimentos e de rotinas;
Assessorar tecnicamente e munir de informações seu superior imediato, a administração superior e de-
mais unidades da Instituição sobre assuntos relacionados a sua competência;
Elaborar relatórios gerenciais, planos operacionais, Termos de Referências e Atos Administrativos da
sua Unidade;
Fiscalizar os contratos administrativos e convênios vinculados à Gerência de Modernização Adminis-
trativa;
Desempenhar outras atividades correlatas a sua área que lhe forem delegadas por chefia imediata ou
institucional. 
Requisitos para investidura no cargo
Diploma de curso de graduação de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por institui-
ção de ensino superior reconhecida pelo MEC.
Desejável experiência e conhecimento em otimização de processos, modelos e ferramentas modernas
de gestão, análise de desempenho, dados e indicadores.
Desejável conhecimento do funcionamento da instituição, arquitetura organizacional, mapeamento de
processos, ferramentas de B.I. (Bussiness Intelligence) e sistema de gestão da qualidade;
Desejável  experiência  profissional  no  âmbito  da  Administração  Pública,  especificamente,  em
Ministérios Público e Tribunais de Justiça;
Desejável experiência profissional em gerenciamento de equipes e elaboração de projetos.

Carga horária
40 horas semanais.
O ocupante de cargo de provimento em comissão ou função de direção ou chefia fica sujeito a regime
de integral dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da instituição,
consoante parágrafo único do artigo 19, da Lei Complementar 122, de 30 de junho de 1994.
Remuneração do cargo
R$ 7.394,37 + benefícios (auxílio alimentação e auxílio saúde).
Observação
Este cargo classifica-se como  público  de  provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração
pelo Procurador Geral de Justiça.
O currículo deve ser apresentado em folha A4,  com cópia do documento de identidade e CPF. Não há
necessidade da autenticação e de apresentação de demais documentos comprobatórios no ato do envio
do currículo.
Importante  apresentar  currículo com duas referências  profissionais  e  os  respectivos  telefones  para
contato.



ANEXO II
Cronograma das Etapas do Processo Seletivo

03/08/2018: Publicação do edital
04 a 17/08/18: Recebimento de currículos
20 a 24/08/2018: Análise dos currículos
27 a 29/08/2018: Entrevistas com os candidatos selecionados
30/08/2018: Resultado final da seleção
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