FORMULÁRIO PARA ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO PARA EXERCÍCIO
DESCENTRALIZADO OU CESSÃO DE EPPGG
I – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE EXERCÍCIO PREVISTA PARA O EPPGG:
Órgão/Entidade:
Secretaria/Departamento:
Unidade:
Cidade/UF:

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais /
Secretaria de Comércio Exterior
Subsecretaria de Defesa Comercial e Interesse Público
Brasília - DF

II – CARGO COMISSIONADO A SER OCUPADO, SE FOR O CASO:
X Não se aplica
III - O EPPGG ATUARÁ EM PROGRAMA CONTEMPLADO NO PPA OU EM DEMAIS
PROGRAMAS OU AÇÕES PRIORITÁRIAS DE GOVERNO? QUAL?
Programa 2024 (Comércio Exterior). Ação 2022 - Análise de Processos contra Práticas Desleais e
Ilegais
IV – PERFIL NECESSÁRIO:
Nome do Perfil: EPPGG
Área de atuação:
X Cooperação internacional
X Articulação institucional
X Análise e melhoria de processos
X Outra (especificar): Auditorias e regulação econômica internacional
Formação acadêmica: Nível superior completo.
Desejável formação em Economia, Relações Internacionais, Comércio
Exterior, Direito, Contabilidade ou Administração.
V – ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS PELO EPPGG:
Breve resumo das atividades da Subsecretaria: A Subsecretaria de Defesa Comercial e Interesse
Público é a autoridade responsável pelas investigações das chamadas práticas desleais de comércio
(dumping e subsídios acionáveis) e de surtos de importações (salvaguardas), mediante a condução de
Processos administrativos, os quais visam à aplicação de medidas antidumping, de medidas
compensatórias e de salvaguardas às importações de determinado produto.
Ademais, é responsável pela análise de interesse público com vistas a avaliar o impacto das medidas de
defesa comercial sobre a economia nacional.
As investigações de defesa comercial se caracterizam pela compreensão do funcionamento dos setores
industriais dos produtos investigados e das práticas comerciais de empresas nacionais e estrangeiras,
bem como de políticas industriais e comerciais de governos estrangeiros.

Já as análises de interesse público buscam ponderar os aspectos positivos e negativos da imposição de
medida de defesa comercial sobre os agentes econômicos e a economia brasileira como um todo.
Os processos envolvem ampla participação das partes interessadas (empresas nacionais e estrangeiras e
governos, entre outros) e, em geral, duram em torno de 10 meses, no caso das investigações de defesa
comercial, e 6 meses, nos casos de análise de interesse público, demandando a análise de dados contábeis
e indicadores econômico-financeiros e a realização de procedimentos de verificação in loco em empresas
no Brasil e no exterior.
Com base nos dados coletados, a Subsecretaria de Defesa Comercial e Interesse Público recomenda ou
não a aplicação de medidas destinadas a remediar as práticas desleais ou os surtos de importações e propõe
a suspensão ou alteração de aplicação de medidas antidumping ou compensatórias em razão de interesse
público.
1) Vaga: Servidor público federal de nível superior. Atuação na condução de processos de defesa
comercial
Atividades a serem executadas pelo servidor:


Execução de trabalho técnico-analítico de instrução das investigações de prática de dumping, de
concessão de subsídios acionáveis (medidas compensatórias) e de salvaguardas comerciais
previstas nos Acordos da Organização Mundial do Comércio (OMC).



Possibilidade de atuação no apoio ao exportador brasileiro investigado no exterior e no
acompanhamento de controvérsias em curso no âmbito da OMC.



Trabalho de cunho analítico e multidisciplinar, que requer conhecimentos de economia, comércio
internacional, direito e contabilidade.

Requisitos:


Boa redação e expressão oral;



Disponibilidade para viagens nacionais e internacionais;



Domínio de Excel;



Fluência oral e escrita na língua inglesa;



Desejável conhecimento das línguas espanhola e francesa;



Capacidade de articulação;



Capacidade de análise crítica;



Capacidade de trabalho em equipe

2) Vaga: Servidor público federal de nível superior. Atuação na condução de processos de análise de
interesse público
Atividades a serem executadas pelo servidor:


Execução de trabalhos técnicos de instrução e análise dos impactos econômicos para
considerações de interesse público, incluindo elaboração de pareceres e notas técnicas;



Elaboração de minutas de legislação relacionadas à regulamentação da análise de interesse
público;



Trabalho de cunho analítico e multidisciplinar, que requer conhecimentos de economia,
comércio internacional, direito e contabilidade;



Representar o DECOM em reuniões relacionados ao tema.

Requisitos:


Boa redação e expressão oral;



Iniciativa e proatividade;



Responsabilidade e organização para cumprimento de prazos processuais;



Disponibilidade para viagens nacionais;



Domínio de Excel;



Fluência oral e escrita na língua inglesa;



Desejável conhecimento das línguas espanhola e francesa;



Capacidade de articulação;



Capacidade de análise crítica;



Capacidade de trabalho em equipe.

3) Vaga: Servidor público federal de nível superior. Desenvolvimento de atividades administrativas
e acompanhamento de temas horizontais do DECOM
Atividades a serem executadas pelo servidor:


Regulamentação, monitoramento e harmonização das atividades realizadas no DECOM.



Elaboração de subsídios/documentos relacionados a defesa comercial e interesse público e
atendimento de demandas recebidas de outras áreas do Ministério.



Possibilidade de atuação no acompanhamento de negociações internacionais referentes a
acordos multilaterais, plurilaterais, regionais e bilaterais pertinentes à aplicação de medidas
de defesa comercial e na formulação de propostas a respeito.



Trabalho de cunho analítico e multidisciplinar, que requer conhecimentos de economia,
comércio internacional, direito e contabilidade.

Requisitos:


Boa redação em português e inglês;



Disponibilidade para viagens internacionais;



Conhecimentos de nível intermediário de Word, Excel e Power Point;



Capacidade de iniciativa;



Atenção a detalhes;



Capacidade de organização.

VI – NÚMERO DE VAGAS PARA O PERFIL:
1) 2 Vagas: Servidor público federal de nível superior. Atuação na condução de processos de defesa
comercial
2) 2 Vagas: Servidor público federal de nível superior. Atuação na condução de processos de análise
de interesse público
3) 1 Vaga: Servidor público federal de nível superior. Desenvolvimento de atividades administrativas e
acompanhamento de temas horizontais do DECOM

VII – FORMA DE SELEÇÃO DO CANDIDATO:
X Análise Curricular
X Entrevista
VIII – PRAZO LIMITE PARA RECEPÇÃO DAS CANDIDATURAS:
29/04/2019
IX – RESPONSÁVEL POR RECEBER AS CANDIDATURAS:
Nome:
Cargo:
Telefone:
E-mail:

Cássia de Lima Pierobon
Assistente
2027-7507
Cassia.pierobon@mdic.gov.br / decom@mdic.gov.br

